
 

 

 
  

 جامعة أم القرى

  كلية الدعوة وأصول الدين

 احلديث وعلومهري يف املاجست
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  اخلطة الدراسية: 2/ 1/ 4

املتطلب  نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
 السابقة

 الساعات احملتسبة
 -عملي -)معتمدة 

 نظري(

ستوى امل
 األول

مقرر  هريخ التصنيف يف السنة وأنواعه   2-602660
 اجباري

 2 ال يوجد

معرفة علوم احلديث وهريخ  2-602661
 التصنيف فيها

مقرر 
 اجباري

 2 ال يوجد

مصنفات الشروح احلديثية  2-602662
 ومناهجها

مقرر 
 اجباري

 2 ال يوجد

مقرر   عل  الرجال والرتاج  ومصادره 2-602663
 اجباري

 2 ال يوجد

مقرر   كتب احلديث املشهورة ومناهجها 2-602664
 اجباري

 2 ال يوجد

  منهج احلك  على احلديث 2-602665
مقرر 
 اجباري

التخريج 
متطلب 
 موازي 

2 

  التخريج ودراسة األسانيد 2-602666

مقرر 
 إجباري

منهج 
احلكم على 

احلديث 
متطلب 
 موازي

2 

مقرر  مناهج البحث العلمي 2-602667
 إجباري

 2 ال يوجد

املستوى 
 الثاين

 دراسات يف علل احلديث 2-602670
مقرر 
 اجباري

التخريج 
ودراسة 
 األسانيد

2 
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دراسات تطبيقية يف اجلرح  2-602671
 والتعديل

مقرر 
 اجباري

التخريج 
ودراسة 
 األسانيد

2 

دراسات تطبيقية يف فقه احلديث  2-602672
 حهوشر 

مقرر 
 اجباري

مصنفات 
الشروح 
 احلديثية 

2 

دراسات يف السرية النبوية  2-602673
 ومصادرها

مقرر 
 اجباري

 ال يوجد
2 

 دراسات يف علوم احلديث 2-602674

مقرر 
 اجباري

معرفة علوم 
احلديث 
وهريخ 
التصنيف 

 فيها

2 

 دراسة وحتقيق املخطوطات 2-602675
مقرر 
 اجباري

مناهج 
حث الب

 العلمي

2 
 

مقرر  منهجية التفسري ومصادره 2-602676 
 إجباري

 2 ال يوجد

مقرر  منهج الرد على الشبه 2-602677 
 إجباري

 2 ال يوجد

 
 
 البحثية للخطة الدراسية:امليدانية أو املكوانت  3/ 1/ 4
)إن  لربانمجاليت يتطلبها ا موجز ابملكوانت العملية أو الطبية العيادية أو مكوانت برانمج الزمالة 1/ 3/ 1/ 4

 :وجدت(



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

171 

 

 .توصيف املقررات الدراسية 4/ 1/ 4
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 الفصل الدراسي الثاين 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
                                                                                                            هـ1440-1-1  اتريخ التوصيف:                                       جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية: 

 الكتاب والسنة القسم:                                                       الدعوة وأصول الدين لكلية:ا
 

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 

 602660-2ة النبوية وأنواعه           رمز املقرر: اسم املقرر الدراسي: اتريخ التصنيف يف السن .1
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 ماجستري احلديث وعلومه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3
 الفصل الدراسي األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 سابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد. املتطلبات ال5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6
. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن َل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: يف شطر الطالب ابلعابدية، وشطر الطالبات 7

 ابلزاهر 
 ق(:. منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطب8
 100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية% 

    

 النسبة: ال التعليم اإللكرتوين  

    

 )النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  

    

 النسبة: ال ابملراسلة  
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 النسبة: ال أخرى تذكر  
 

 تعليقات: 
ضور الفعلي يف قاعات الدراسة للمقررات، واحلضور الفعلي جللسات اإلشراف ال يقدم هذا الربانمج إال على سبيل االنتظام واحل

 للرسالة.
 األهداف 

 هدف املقرر الرئيس:
ية توثيق صلة الطالب ابملكتبة احلديثية، وبناء التصور الصحيح لديه  بنشأهتا واكتماهلا وتنوعها وتكاملها. وفتح آفاق حبث

 .لطلبة فيما بعد السنة املنهجيةيف هريخ املصنفات احلديثية ومناهجها ل
 وصف خطط تطوير وحتسني املقرر:

تعتمد اخلطة التحسينية للمقرر على تقارير املدرسني والتغذية الراجعة من الطالب يف هناية الفصل الدراسي، وتتضمن 
ى عمليات التحديث ر خطط حتديثه متابعة اجلديد يف نتائج البحوث والدراسات واملطبوعات اليت متس حمتوى املقرر، وجت

 بشكل دوري ومستمر.
)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو وصف املقرر الدراسي  .ج

 دليل الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر: 

اج  حيث أفرد له والرت هذا املقرر خمص  ملصادر السنة املشرفة يف جمال الرواايت، وال يتضمن املصنفات يف عل  الرجال 
مقرر خاص، وكذلك ال يتضمن كتب علوم احلديث واملصطلح حيث أفرد هلا مقرر خاص، وكذلك ال يتضمن كتب 

 شروح احلديث حيث أفرد هلا مقرر خاص.
ويدمج هذا املقرر بني الدراسات التار ية والدراسات املنهجية )العامة( للمصنفات، حيث يبدأ بعرض هريخ التصنيف 

طوره وتكامله، مث يعود لربط املصنفات بعضها ببعض من خالل أنواع التصنيف، حيث كان هذا التنوع بسبب تنوع وت
اخلدمات اليت احتاجتها السنة املشرفة، فيحسن وقوف الطالب على الكتب اليت تكاملت يف سد كل حاجة من تلك 

 احلاجات.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1

 قائمة املوضوعات
دد ع

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 
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مقدمة عن املقرر وأمهية السياق التار ي للتصنيف ومعرفة جنبات املكتبة احلديثية من 
خالل أنواع التصنيف يف السنة، وشرح طبيعة الدراسة وأهنا تطبيقية تعتمد على مجع 

 املصنفات ومقارنتها والتحليل واستخالص نتائج.
ومات ة على الطلبة من بداية املقرر، ويطلب منه  مجع املعليقس  املدرس املراحل التار ي

اخلاصة بكل مرحلة ودراستها ومشاركته يف إخراج نتائجها، مث يبدأ بعرض املراحل عرًضا 
نظراًي يدهل  من خالله على طريقة إجراء الدراسة اخلاصة بكل طالب، وبعد االنتهاء 

ألسبوع بدؤون بعرض دراساهت  من امن األسبوع الثامن،  ترب الطالب النصفي، مث ي
التاسع إىل هناية املقرر، ويف احملاضرة األخرية تلخ  أنواع التصنيف يف السنة يف خارطة 

 واحدة تض  مجيع أنواع التصنيف واملصنفات يف كل نوع.
 والغرض من هذه الطريقة فتح آفاق الدراسات التار ية واملنهجية للطالب:

 تارخيي ألهم املصنفات:)الوحدة األوىل( العرض ال
املوضوع األول )املرحلة التار ية األوىل(: النسخ الشخصية )اليت كان الغرض منها أن 
حتفظ احلديث لصاحب النسخة( يف عهد الصحابة مثل: )الصحيفة الصادقة(. وظهور 
 نسخ التأبيد )املقصود منها أن تكون تدوينا لألمة( يف عهد التابعني )كجمع الزهري(

1 2 

املوضوع الثاين )املرحلة الثانية(: يف القرن الثاين ظهر التأليف املبوب: كالنسخ ذات 
الوحدة املوضوعية، وظهور أول كتاب مبوب، وهو املوطأ لإلمام مالك، وتطور التصنيف 

 لالستيعاب كما يف مصنف عبد الرزاق.
 وبداية مجع املسانيد مث انتشارها وأه  املسانيد.

1 2 

لث )املرحلة الثالثة(: متيز القرن الثالث أبنه عصر املصنفات األصول يف املوضوع الثا
 املسانيد والصحاح والسنن والعلل والرجال،

 بظهور املسانيد الواسعة كمسند اإلمام أمحد ومصنف ابن أِب شيبة وغريمها.
مث املصنفات ذات الصناعة احلديثية والفقهية احملكمة )أمهات السنة( يف الصحاح 

 ن.والسن
وبقية املصنفات األصول يف جماالت العلوم احلديثية الرئيسة: العلل، والغرائب، 

 واألربعينيات، واملشيخات، واملستخرجات. 

2 4 

املوضوع الرابع )املرحلة الرابعة(: يف القرن الرابع استمر التصنيف على الطرائق السابقة 
 وألفت الكتب املكملة: 

1 2 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

176 

 

 حيح ابن حبان ومستدرك احلاك (.يف الصحيح )كصحيح ابن خزمية وص -
 والسنن )كسنن الدارقطين(، و)شرح معاين اآلاثر للطحاوي(. -
 وظهرت املسانيد املعجمية كمعج  الطرباين الكبري وغريه -
 والعلل كالعلل البن أِب حامت، مث العلل للدارقطين والتتبع له. -
 واملستخرجات: وهي كثرية. -
، خمتصة )كمعجمي الطرباين الصغري واألوسطوازدادت العناية ابلغريب من خالل كتب  -

 والغرائب واألفراد للدارقطين. 
 كما ازدادت العناية ابملشيخات ومعاج  الشيوخ. -
 وظهرت أوائل كتب علوم احلديث اجلامعة: كتاب الرامهرمزي واحلاك . -

 وظهرت أوائل كتب األطراف: ككتاب أطراف الصحيحني ألِب مسعود الدمشقي
امس )املرحلة اخلامسة(: ويف القرن اخلامس والسادس: بدأت مرحلة جتميع املوضوع اخل

 اجلهود السابقة، مع بقاء العناية ابإلسناد. 
 يف القرن اخلامس:

 البيهقي يف جتميع أحاديث املصنفات يف السنن الكربى -
 واخلطيب البغدادي يف جتميع علوم احلديث السابقة يف مصنفاته.  -

 ت ابن عساكر والسمعاين وأِب طاهر السِ لفي وابن اجلوزي.وأما يف السادس: فمصنفا
 وتوسعت العناية ابألطراف: على يد ابن طاهر وأِب العباس الداين وابن عساكر.

وبدأت تروج فكرة التصنيف حبذف اإلسناد: كالفردوس للديلمي واملصابيح للبغوي 
 والشهاب للقضاعي.

1 2 

ذوفة القرن السابع والثامن: راجت فكرة اجملاميع حم ويفاملوضوع الساس )املرحلة السادسة(: 
 السند: كجامع األصول، والرتغيب والرتهيب للمنذري، ورايض الصاحلني للنووي.

 ونضج عل  األطراف على يد اإلمام املزي يف كتابه اجلليل )حتفة األشراف(.
دين اهليثمي ور الوبدأت العناية بعل  الزوائد: يف أواخر الثامن وأوائل التاسع: على يد ن

 وابن حجر والبوصريي.

1 2 

مجع بقية املصنفات من املصادر ووصفها وتقسيمها حبسب نوع  )الوحدة الثانية:
 التصنيف(

تقدم هذه الوحدة على شكل دراسات حبثية هر ية لكل مرحلة من املراحل السابقة 

8 16 
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اليت قدمتها  دمةيف استخراج املزيد من املصنفات احلديثية ووصفها، ومعرفة نوع اخل
للسنة، والوصول إىل مجع املصنفات ذات النوع الواحد يف سياق واحد ميهد للكشف 
عن عالقاهتا ومناهجها، واالستعانة بكتب الفهارس وتراج  احملدثني خاصة املرتبة على 

 الطبقات.
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 ديواست

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .3
 راساتما ال يقل عن ساعتني أسبوعًيا من خالل املصادر القدمية واملراجع احلديثة والبحوث والد  

 
خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .4

 تدريسها
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ناسبة.س حسب املطلوب يف جماالت التعل  امل: ق  مبلء اجلدول مبخرجات تعل  املقرر، حبيث تكون قابلة للقياأوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقيي  وتتسق معها ومع خمرجات التعل  املستهدفة.اثنياً  -
: ضع طرق التقيي  املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعل  بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعل  املقرر اثلثاً  -

وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعل  وتعلي  متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن املستهدفة 
 يتضمن كل مقرر خمرجات تعل  يف كل جمال من جماالت التعل .

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
يس ت التدر اسرتاتيجيا

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
يس ت التدر اسرتاتيجيا

 للمقرر
 طرق التقومي

1-
1 

أن يذكر الطالب السياق التار ي للمصنفات احلديثية 
 وتطورها بشكل جممل.

 
 
 

 احملاضرة
 النقاش العلمي

القراءة الذاتية والبحوث 
 واستخدام املصادر

 

 
 
 

 االختبارات  -
 تقومي البحوث -

بطاقة  -
املالحظة 
 املنظمة

1-
2 

ا الكتابة يف القرن األول وصفً أن يصف الطالب سياق 
 تفصيلًيا.

1-
3 

أن يذكر الطالب سياق التصنيف يف القرن الثاين 
 تفصيلًيا.

1-
4 

أن يعرض الطالب سياق التصنيف يف القرن الثالث 
 اهلجري تفصيلًيا.

1-
5 

أن يعرض الطالب سياق التصنيف يف القرن الرابع 
 اهلجري تفصيلًيا.

1-
6 

 ب سياق التصنيف يف القرنني اخلامسأن يعرض الطال
 والسادس تفصيلًيا.

1-
7 

أن يعرض الطالب سياق التصنيف يف القرنني السابع 
 والثامن تفصيلًيا. 

 املهارات املعرفية 2
2-
1 

 العصف الذهين  - أن يقارن الطالب بني وجوه التصنيف يف السنة املشرفة.
 أسلوب دراسة احلالة -
 حلقات النقاش -
 لتقدمييةالعروض ا -

 

 تقومي األحباث -
 االختبارات  -
 تقومي العرض -
 

2-
2 

أن يربط الطالب بني وجوه التصنيف وهريخ تطور 
 املصنفات احلديثية.

2-
3 

أن يلحق الطالب كل مصنف حديثي ابلنوع الذي 
 ينتمي له من وجوه التصنيف.

اإللقاء والقصة والسرد 
 التار ي

بطاقة املالحظة 
 املنظمة

2-
4 

  الطالب طبيعة التصنيف يف كل مرحلة أن يلخ
 هر ية. 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

179 

 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
يس ت التدر اسرتاتيجيا

 للمقرر
 طرق التقومي

3-
1 

أن يلتزم الطالب إبجناز الواجبات الفردية يف وقتها 
 احملدد أبفضل صورة.

بطاقة املالحظة  التكاليف الفردية
 املنظمة

 3-
2 

 لأن يلتزم الطالب إبجناز املهمة اخلاصة به يف العم
 اجلماعي على أكمل وجه.

البحوث والتعلي  
 التعاوين

 
 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية
4-
1 

أن يقدم الطالب مادة خمتصرة يشرح فيها جزئية خمتارة 
 من املنهج مستخدًما مهارات العرض واإللقاء.

 حل املشكالت-
 احملاكاة -

بطاقة  -
 املالحظة 

4-
2 

ستخدم الطالب يف الربامج احلاسوبية اليت ختدم أن ي
 املصادر احلديثية.

التعل  الذاي ابستخدام 
البحث يف املصادر 

 االلكرتونية

بطاقة  -
 املالحظة

تقومي  -
 التكاليف

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-
1 

   ال ينطبق

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5

مي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، مهام التقو  م
 خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من 
التقييم 
 النهائي

اختبار حتريري يف الوحدة األوىل هريخ املصنفات احلديثية. )االختبار  1
 النصفي(

 %20 التاسع

 %30 15-10من  ر لألنشطة والواجبات البحثية )عن طريق املالحظة( تقومي مستم 2
 %50 السادس عشر االختبار النهائي 3
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د
  ص  لكل عضو هيئة تدريس يف الربانمج طالب أو أكثر حبيث يكون لكل طالب مرشد أكادميي خاص به. -
 .لطلبة وتقدمي الدع  املناسب هل  ص  كل عضو هيئة تدريس ساعتني مكتبيتني أسبوعًيا ملقابلة ا -
 يف احلاالت العاجلة يتواصل الطالب مع مرشده ابهلاتف احملمول ويت  تقدمي الدع  املناسب ابلطريقة املناسبة له.  -
 مصادر التعل م 

 أوال: املصادر األصيلة والكتب املطبوعة
هـ(، فهرسة ابن خري 542هرس ابن عطية )هـ(، ف438مجيع كتب فهارس الكتب القدمية: مثل )الفهرست البن الندمي ) -

ه(، 852ه(، املعج  املفهرس البن حجر )749هـ(، برانمج الوادي آشي )691هـ(، فهرسة اللبلي )575األشبيلي )
ه(، ثبت أِب 911ه(، إمتام الدراية لقراء النقاية للسيوطي )909ه(، معج  الكتب البن املربد )862برانمج اجملاري )

ه(، صلة 1067ه(، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حلاجي خليفة )938دي آشي )جعفر البلوي الوا
 ه(.1345ه(، والرسالة املستطرفة للكتاين )1094السلف مبوصول اخللف للروداين )

 فمجيع الكتب واألحباث املعاصرة يف هريخ املصنفات احلديثية وأنواع التصنيف: مثل )حبوث يف هريخ السنة املشرفة فلي -
 أد. أكرم ضياء العمري. 

 اثنًيا: اجملالت العلمية والتقارير وغريها: 
 تقرير عن أنواع التصنيف يف السنة املوقع االلكرتوين أد. الشريف حامت بن عارف العوين، األستاذ بقس  الكتاب والسنة. -

 اثلثًا: املواد االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي:
 موقع ملتقى أهل احلديث. -
 موقع الدرر السنية. -
 موسوعة صحيح البخاري، موقع األلوكة )اجمللس العلمي(  -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 اجلامع، وجامع خادم احلرمني الشريفني للسنة النبوية -
 برانمج املكتبة الشاملة، واملكتبة الوقفية -

 املرافق املطلوبة 
بني  متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حج  القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات  

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآلي املتاحة، وغريها(:
  :)اعة تعلي  ة نظرية، ويفضل ققاعة دراساملباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها

 تعاوين
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  :)مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها 
 شاشة عرض. -أجهزة حاسب آي   -

 :)يوجدال مصادر أخرى )حددها: مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا  
 دراسي وإجراءات تطويره تقومي املقرر ال 

 :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس 
 يف هناية كل درس يقوم املعل  أبخذ التغذية الراجعة من الطلبة. -

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم 
 ستبانة للطلبة ألجل احلصول على التغذية الراجعة.يف هناية الفصل الدراسي يقدم الربانمج ا -

 :إجراءات تطوير التدريس 
 من خالل التحسني بناء على التقارير والتغذية الراجعة - -
من خالل برانمج )جتربيت يف التدريس( حبيث  تار أستاذ أو أكثر لعرض جتربة متميزة يف تدريس املقرر أمام زمالئه  - -

 ابلقس  والكلية.
 التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  إجراءات

مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة 
 أخرى(:

  ابلربانمج.اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة مستقلني -
 :صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره 

يف هناية الفصل الدراسي جيتمع منسق الربانمج وبعض أعضاء جلنة حتديث الربانمج مع األساتذة الذين درسوا املقرر  -
من  %25تجاوز ت  الرفع جمللس القس  خبطة التحسني مبا ال يوتناقش التقارير والتغذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث ي

 حمتوى املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة التوصيف اجلديد واعتماده من القس  مصادقة عميد الكلية عليه.
 

اسم منسق 
 الربانمج:

 د. عبد الرمحن بن نويفع فاحل الُسلمي   

  ويف شطر الطالبات: د. عائشة بنت فراج الُعقال

 ه1440-1-1 التاريخ ........................... :التوقيع
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
                                                                                                       هـ1440-1-1  اتريخ التوصيف:                          جامعة أم القرى  اسم املؤسسة التعليمية: 

 الكتاب والسنة القسم: الدعوة وأصول الدين                                                     لكلية:ا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 
 602661-2ز املقرر: اسم املقرر الدراسي: معرفة علوم احلديث واتريخ التصنيف فيها                    رم.1
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري احلديث وعلومه 3
 الفصل الدراسي األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6
. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن َل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: يف شطر الطالب ابلعابدية ويف شطر الطالبات 7

 ابلزاهر
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 100 النسبة: نعم ةقاعات احملاضرات التقليدي% 

    

 النسبة: ال التعليم اإللكرتوين  

    

 )النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  

    

 النسبة: ال ابملراسلة  
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 النسبة: ال أخرى تذكر  
 

 تعليقات: 
الفعلي  للمقررات، واحلضورال يقدم هذا الربانمج إال على سبيل االنتظام واحلضور الفعلي يف قاعات الدراسة 

 جللسات اإلشراف للرسالة.
 األهداف 

 هدف املقرر الرئيس:
فصيل الطالب يف هريخ معرفة علوم احلديث، وربطه ابلكتب األوىل يف عل  املصطلح، وفتح آفاق دراسات جادة يف 

 علوم احلديث من خالل العودة للمصادر واملراجع األصيلة. 
 ملقرر:وصف خطط تطوير وحتسني ا

تعتمد اخلطة التحسينية للمقرر على تقارير املدرسني والتغذية الراجعة من الطالب يف هناية الفصل الدراسي، وتتضمن 
خطط حتديثه متابعة اجلديد يف نتائج البحوث والدراسات واملطبوعات اليت متس حمتوى املقرر، وجترى عمليات التحديث 

 بشكل دوري ومستمر.
)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل ي وصف املقرر الدراس .ح

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر: 

هذا املقرر خمص  لدراسة املصادر يف جمال علوم احلديث ومصطلحه، ابتداًء من مجع العبارات األوىل لألئمة املتقدمني 
كتب، إىل املؤلفات األوىل يف علوم احلديث، وكيف تطورت هذه املصنفات إىل من بطون املصادر القدمية ومقدمات ال

أن وصلت إىل مستوى معرفة علوم احلديث للحاك  النيسابوري، مث تطورها إىل أن وصلت إىل مقدمة ابن الصالح، مث 
كتابني، مث جلهود حول الجهود العلماء على املقدمة، إىل أن جاء شرح العلل البن رجب وخمتصر النخبة وشرحه النزهة وا

 التآليف احلديثة يف علوم احلديث، وآفاق البحث يف علوم احلديث. 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

 املقدمة: 
 ةأمهية معرفة السياق التار ي لنشأة علوم احلديث واكتماهلا )من بداية الرواية مث املطالب -

1 2 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

184 

 

 ابإلسناد حىت نضوج الشروط اخلمسة اليت جيب حتققها يف الرواية لتكون صحيحة(.
أمهية معرفة لغة احملدثني واصطالحاهت  يف العبارات ذات الداللة العرفية لديه  الستثمار  -

 تراثه .
 احلاجة إىل التعريف أبنواع عل  احلديث. -
حوث جها واستثمارها يف البأمهية الوقوف على املصادر يف علوم احلديث ومعرفة مناه -

 والدراسات. 
 2 1 عبارات األئمة األوائل يف علوم احلديث ومظاهنا.

رسالة تلميذه احلميدي، مقدمة اإلمام مسل  لصحيحه، رسالة أِب الرسالة لإلمام الشافعي، 
 داود إىل أهل مكة، العلل الصغري للرتمذي، مقدمة صحيح ابن حبان. 

2 4 

 2 1 للرامهرمزي، ومعرفة علوم احلديث للحاك ، ومقدمة اإلرشاد للخليلي.احملدث الفاصل 
 2 1 مقدمة التمهيد ال بن عبد الرب، واملدخل إىل السنن الكربى للبيهقي.

والكفاية للخطيب، واجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع له، وبقية كتبه املفرقة يف مسائل 
 علوم احلديث.

1 2 

 2 1 اض، أدب اإلمالء واالستمالء للسمعاين.اإلملاع للقاضي عي
 4 2 مقدمة ابن الصالح، وجهود العلماء حوهلا.

 2 1 شرح علل الرتمذي البن رجب.
 4 2 خنبة الفكر وشرحها النزهة للحافظ ابن حجر، وجهود العلماء حوهلا.

 2 1 أبرز املصنفات املعاصرة يف علوم احلديث.
 2 1 عاصرة يف علوم احلديث.مناذج من البحوث والدراسات امل

 30 15 اجملموع
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة
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 يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت  -عدد ساعات الدراسة  .8
 ما ال يقل عن ساعتني أسبوعًيا من خالل املصادر القدمية واملراجع احلديثة والبحوث والدراسات  

 
خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .9

 تدريسها
 ات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرج

 : ق  مبلء اجلدول مبخرجات تعل  املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعل  املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقيي  وتتسق معها ومع خمرجات التعل  املستهدفة.اثنياً  -
: ضع طرق التقيي  املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعل  بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعل  املقرر اثلثاً  -

املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعل  وتعلي  متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن 
 ت التعل .يتضمن كل مقرر خمرجات تعل  يف كل جمال من جماال

Curriculum Map      

خريطة منهج املقرر   

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات 
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
 احملاضرة  - أن يذكر الطالب السياق التار ي لنشأة علوم احلديث واكتماهلا. 1-1

اخلرائط  -
 املفاهيمية

 احلوار واملناقشة-
 املناظرة -

 االختبارات  -
بطاقة  -

املالحظة 
 املنظمة
 

أن يظهر الطالب أمهية مجع العبارات األوىل ألئمة النقد يف القرن  1-2
األول والثاين والثالث اهلجري يف فه  علومه  ومقاصده  يف 

 عباراهت  وتصرفاهت . 
عرفة حلديث قبل كتاب املأن يعدد الطالب أه  املصادر يف علوم ا 1-3

 للحاك .
أن يعدد الطالب أه  املصادر يف علوم احلديث بني كتاب املعرفة  1-4

 وكتاب ابن الصالح.
التعل  الذاي 

 ابستخدام املصادر
تقومي  -

 التكاليف 
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات 
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

أن يذكر الطالب املؤلفات اليت تنتسب إىل مقدمة ابن الصالح  1-4
  سياق هر ي.يف

تقومي  - اخلرائط املفاهيمية
اخلرائط 
العلمية 
 والتقارير

أن يذكر الطالب أه  املؤلفات املستقلة عن كتاب ابن الصالح  1-5
 مما ألف بعد كتاب ابن الصالح.

 دراسة احلالة

 املهارات املعرفية 2
أن يفرق الطالب بني االطالقات اللغوية واألخرى العرفية  2-1

 )املصطلحية( عند أئمة احلديث.
 االختبارات  - هينالعصف الذ

 كتابة التقارير  -
لة أن يبني الطالب احملتوى املتعلق بعلوم احلديث يف كتاب الرسا 2-2

 للشافعي.
 دراسة احلالة

أن حيلل الطالب مقدمات كتب احملدثني القدمية ورسائله   2-3
 ويستخرج منها املادة املتعلقة بعلوم احلديث ويصنفها.

 رير اكتابة التق  - حل املشكالت 
بطاقة  -

املالحظة 
 املنظمة

 

أن يفسر الطالب بعض نصوص املصادر القدمية اليت رافقت  2-4
تطبيقات أئمة النقد األوائل. )من كتاب الرسالة للشافعي 

 ومقدمة مسل  ورسالة أِب داود ألهل مكة(.

 القراءة النصية

كتابة        النقاشحلقات  أن يقارن الطالب بني كتاب املعرفة وكتاب الكفاية.  2-5
 التقارير 

أن يقارن الطالب بني كتاب اإلملاع وكتاب أدب اإلمالء  2-6
 واالستمالء.

 حلقات النقاش
 اخلرائط املفاهيمية

 االختبارات -
بطاقة  -

املالحظة 
 املنظمة

تقومي  -
اخلريطة 
 العلمية

أن يقارن الطالب بني كتاب مقدمة ابن الصالح وبني اجلهود  2-7
 قة من حيث الشمول والرتتيب.العلمية الساب

أن يرس  الطالب خريطة املصنفات اليت تناسلت من مقدمة  2-8
 ابن الصالح.

 احلوار واملناقشة- أن يصف الطالب كتاب شرح علل الرتمذي البن رجب. 2-9
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات 
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

2-
10 

 دراسة احلالة - لب أه  اجلهود على النخبة والنزهة.أن يبني الطا 
 العصف الذهين -

تقومي تقرير  -
 دراسة احلالة

-2 االختبارات -
11 

 أن حيدد الطالب أبرز املؤلفات املتأخرة يف مصطلح احلديث. 

2-
12 

أن حيدد الطالب أبرز البحوث والدراسات يف جمال مصطلح 
 احلديث.

2-
13 

أن يستخل  الطالب مراحل تطور التصنيف يف املصطلح   
 احلديث.

 ية وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخص 3
أن يعتمد الطالب على نفسه الرجوع إىل املصادر  3-1

 واستخالص الفوائد.
التعل  الذاي 

 ابستخدام املصادر
تقومي 

 امللخصات
  تقومي التقارير املشروعات أن يلتزم الطالب إبجناز الواجبات الفردية يف موعدها.  3-2
 ه من الواجباتأن يلتزم الطالب إبجناز اجلزء اخلاص ب 3-3

 اجلماعية.
تقومي - التعل  التعاوين

 األحباث 
بطاقة -

املالحظة 
 املنظمة

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يعرض الطالب مادة خمتصرة يشرح فيها جزئية خمتارة من  4-1

 املنهج مستخدًما مهارات العرض واإللقاء.
 العروض التقدميية -

 اكاةاحمل -
تقومي  -

العروض 
-التقدميية 

بطاقة  --
 املالحظة 
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات 
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

أن يستخدم الطالب الربامج احلاسوبية اليت ختدم املصادر  4-2
 احلديثية.

التعل  الذاي 
ابستخدام البحث 

يف املصادر 
 االلكرتونية

تقومي األحباث 
 والواجبات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال ينطبق 5-1

 
 هام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول م .10

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م
 خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من 
التقييم 
 النهائي

 %20 الثامن االختبار النصفي 1
 %30 مستمرة واجبات 2
 %50 السادس عشر االختبار النهائي 3

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ذ
  ص  لكل عضو هيئة تدريس يف الربانمج طالب أو أكثر حبيث يكون لكل طالب مرشد أكادميي خاص به. - -
 و ص  كل عضو هيئة تدريس ساعتني مكتبيتني أسبوعًيا ملقابلة الطلبة وتقدمي الدع  املناسب هل . - -
 يف احلاالت العاجلة يتواصل الطالب مع مرشده ابهلاتف احملمول واإلمييل ويت  تقدمي الدع  املناسب ابلطريقة املناسبة له.  - -

 مصادر التعل م 
 أوال: املصادر األصيلة والكتب املطبوعة

 )مجيع املصنفات يف مصطلح احلديث(  -
 الرسالة لإلمام الشافعي -
 مقدمة صحيح مسل  -
 ألهل مكة رسالة أِب داود -
 مقدمة صحيح ابن حبان -



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

189 

 

 معرفة علوم احلديث للحاك  -
 الكفاية يف عل  الرواية للخطيب البغدادي -
 خنبة الفكر ونزهة النظر وشروحهما -

 اثنًيا: اجملالت العلمية والتقارير وغريها: 
 مجيع األحباث والدراسات املتعلقة مبنهجية الدراسات يف جمال مصطلح احلديث. -

 االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي: اثلثًا: املواد
 موقع ملتقى أهل احلديث. -
 موقع الدرر السنية. -
 شبكة السنة النبوية. -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:رابًعا: 
 اجلامع / جامع خادم احلرمني الشريفني للسنة النبوية - -

 تبة الوقفية املكتبة الشاملة/ املك -
 املواد املرئية واملسموعة يف جمال املقرر -
 املرافق املطلوبة 

 :متطلبات املقرر الدراسي من املرافق
 قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: املباين( 

 قاعة دراسة نظرية، يستحسن طاوالت اجملموعات          
  لبياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:)أدوات عرض ا أجهزة تقنية 

 إحضار الطلبة حواسيبه .  -
 شاشة عرض. -

 حددها: مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى( 
 ال يوجد         

  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
  التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على 

 يف هناية كل درس يقوم املعل  أبخذ التغذية الراجعة من الطلبة. -
 يف هناية الفصل الدراسي يقدم الربانمج استبانة للطلبة ألجل احلصول على التغذية الراجعة. -

 : اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القس 
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 يف هناية الفصل يكتب تقرير خمتصر عن املقرر حيتوي على جوانب تطويره حبسب رأي املدرسني. -
 :إجراءات تطوير التدريس 

 من خالل التحسني بناء على التقارير والتغذية الراجعة -
م زمالئه ابلقس  امن خالل برانمج )جتربيت يف التدريس( حبيث  تار أستاذ أو أكثر لعرض جتربة متميزة يف تدريس املقرر أم -

 والكلية.
 إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب : 

 اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة مستقلني ابلربانمج. -
 :إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره 

 مج وبعض أعضاء جلنة حتديث الربانمج مع األساتذة الذين درسوا املقرريف هناية الفصل الدراسي جيتمع منسق الربان -
من  %25وتناقش التقارير والتغذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث يت  الرفع جمللس القس  خبطة التحسني مبا ال يتجاوز 

 .يد الكلية عليهحمتوى املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة التوصيف اجلديد واعتماده من القس  مصادقة عم
 

 د. عبد الرمحن بن نويفع فاحل الُسلمي       اسم منسق الربانمج:

  ويف شطر الطالبات: د. عائشة بنت فراج علي الُعقال

 ه1440-1-1 التاريخ ..................... :التوقيع
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
-1-1  اتريخ التوصيف:                                              جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية: 

                                                                                                          هـ1440
 الكتاب والسنة القسم:                                                              الدعوة وأصول الدين لكلية:ا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 
  602662-2اسم املقرر الدراسي: مصنفات الشروح احلديثية ومناهجها                   رمز املقرر:  01
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 ماجستري احلديث وعلومه . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:3
 الفصل الدراسي األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6
 ابلعابدية ويف شطر الطالبات ابلزاهر. فرع أو فروع تقدمي املقرر: يف شطر الطالب 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية% 

    

 النسبة: ال التعليم اإللكرتوين  

    

 )النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  

    

 النسبة: ال ابملراسلة  
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 النسبة: ال رأخرى تذك  
 

 تعليقات: 
 ال يقدم هذا املقرر إال على سبيل االنتظام واحلضور الفعلي يف قاعات الدراسة.

 األهداف 
  هدف املقرر الرئيسي:

فتح آفاق دراسات جادة يف شرح احلديث، على كافة أنواع الشرح: التحليلي، واإلمجاي، واملوضوعي، وهتيئة الطلبة أيًضا 
 ارض واالشكال عن األحاديث النبوية، حيث ينتمي عل  خمتلف احلديث إىل عل  فقه احلديث.لدراسة درء التع

 وصف خطط تطوير وحتسني املقرر:
تعتمد اخلطة التحسينية للمقرر على تقارير املدرسني والتغذية الراجعة من الطالب يف هناية الفصل الدراسي، وتتضمن 

لتحديث وث والدراسات واملطبوعات اليت متس حمتوى املقرر، وجترى عمليات اخطط حتديثه متابعة اجلديد يف نتائج البح
 بشكل دوري ومستمر.

)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أود ليل وصف املقرر الدراسي  .خ
 الربانمج(. 

 وصف عام للمقرر: 
ويكون  يف شرح احلديث، ويهيئه  لفتح دراسات متنوعة يف فقه احلديث وشرحه،هذا املقرر يقدم للطلبة املناهج الصحيح 

 هل  البنية األساسية خلدمة األحاديث النبوية يف شرحها وتوضيح معناها ودفع موه  اإلشكال والتناقض عنها. 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .11

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

طريقة تدريس هذا املقرر ال ينبغي أن تكون إلقائية، فاملطلوب أن يراجع الطالب املقدمة: 
هذه املصادر ويتكون عنده تصور هر ي واضح عن اجلهود يف شرح احلديث وتنوع املصادر 

 فيه.
 أوال: التعريف بعل  شرح احلديث.

الم، وبتقرير عقائده إلساثنيا: وجه احلاجة إىل شرح السنة: وعالقته مبصدرية السنة النبوية يف ا
وفقهه، وعالقته ابللغة النبوية الفصيحة وابلبالغة احملمدية )على صاحبها أفضل الصالة 

1 2 
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 والسالم(.
 اثلثا: نشأته منذ البداايت حىت ظهور أول شرح ألحد الكتب الستة:

 زمن النيب صلى هللا عليه وسل ، وزمن الصحابة )رضوان هللا عنه (.
 رح احلديث من خالل تدوين السنة والفقه اإلسالمي:بداايت تدوين ش

 الكتب املختصة بباب فقهي واحد. -
)كاملوطأ واجلوامع األوىل كجامع معمر وابن وهب، واملصنفات(:  الكتب املبو بة -

 ب السنة.، والتنبيه على أنواع التبويبات وتطورها يف كتوعالقة التبويب بشرح احلديث
ات اإلمام مالك : كما يف تعليقوعالقته بشرح احلديث كتب الفقه واالستنباط الفقهي -

على كتابه املوطأ، واستنباطات واحتجاجات مدوين الفقه األوائل: أمثال: حممد بن احلسن 
الشيباين يف عموم كتبه املتضمنة لالستدالل )كاألصل، واحلجة على أهل املدينة، والسري 

الل نفاته. انتهاًء بعموم كتب االستدالكبري( واإلمام الشافعي يف )األم( وغريه من مص
 الفقهي من كتب اخلالف العاي والفقه املقارن واجلدل الفقهي.

 هناية يف ظهور بداايت الكتب املختصة بشرح السنة من خالل كتب غريب احلديث -
هـ(، 208القرن الثاين، على يد بعض أئمة اللغة، أمثال: أِب عبيدة معمر بن املثىن )ت

 هـ(.206هـ(، وُقطرب )ت216هـ(، واألصمعي )ت204ل )توالنضر بن ُُشي
 القته ابلشرح.: التعريف مبوضوعها وعويف نفس الفرتة ظهرت أيضا كتب خمتلف احلديث -

اختالف احلديث: لإلمام الشافعي، فويل خمتلف احلديث: البن قتيبة، انسخ احلديث 
 األئمة املتقدمني، وإىلهـ(: التنبه ملعىن النسخ عند 296ومنسوخه ألِب بكر األثرم )ت

واقع كتاب األثرم يف خمتلف احلديث، وأن شيخ اإلسالم ابن تيمية مساه )خمتلف 
 احلديث(، وأن القول ابلنسخ من مراحل حل  اختالف احلديث.

 كتب الناسخ واملنسوخ اليت وصلتنا: البن شاهني، واحلازمي، وابن اجلوزي، واجلعربي.
 وبيان اهتمامات كل كتاب املختلفة عن آلخر. بيان سبب فليف كل كتاب منهما،

مما  ،ظهور أول شروح ختتص بكتاب معني من كتب السنة، وهو املوطأ لإلمام مالك -
وصل إلينا منها: تفسري غريب املوطأ: لعبد امللك بن حبيب السلمي األندلسي 

فشة اأحد األخ -هـ(. وتفسري غريب املوطأ: ألمحد بن عمران األهلاين األخفش 238)ت
 هـ(.250)ت قبل  –
 التنبيه على كثرة شروح املوطأ.     

2 4 
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 ذكر أه  شروحه قبل شرحي ابن عبد الرب.      
لينا إ ويف هناية القرن الثالث وأول الرابع ظهر أول شرح مستوٍف للحديث تصل -

قطعٌة منه، وهو: هتذيب اآلاثر وتفصيل الثابت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسل  من 
 هـ(.310البن جرير الطربي )ت األخبار:

 ظهور كتب مشكل احلديث: -
 التعريف ابلعل ، وعالقته بشرح احلديث:

o  هـ(: أمهيته، منهجه، 321وأول كتبه وأجلها: شرح مشكل اآلاثر للطحاوي )ت
 الدراسات حوله.

o :هـ(.406مشكل احلديث أو )فويل األخبار املتشاهبة(: ألِب بكر ابن فـُْوَرْك )ت 
o  هـ(.463املسائل املستغربة من كتاب البخاري: البن عبد الرب )تاألجوبة عن 
o هـ(.597كشف مشكل الصحيحني: ألِب الفرج ابن اجلوزي )ت 
o  مشكل احلديث )أو: تنبيه األفهام يف حل  مشكل حديثه عليه السالم(: ألِب حممد

 هـ(.608عبد اجلليل بن موسى الَقْصري )ت
o هـ(.600اهر السنجاري )املتوىف بعد املغيث من خمتلف احلديث: حملمود بن ط 
o .الكتب املعاصرة يف مشكل احلديث 
 ظهور أول شرح ألحد الكتب الستة:  -
o  .وهو )معاَل السنن( للخطاِب، وهو شرح لسنن أِب داود 
o  .وتاله )أعالم احلديث( للخطاِب أيضا، وهو شرح لصحيح البخاري 
o .وتتابُع الشروح بعد ذلك 

 احلديث ومميزاهتا:أهم املصنفات يف شرح 
 وهي أقسام:

 القسم األول: الشروح املطلقة 
 هـ(.285نوادر األصول، واملنهيات: للحكي  الرتمذي ) -1
هتذيب اآلاثر وتفصيل الثابت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسل  من األخبار: حملمد بن  -2

 هـ(. 310جرير الطربي )ت
 (.هـ380حبر الفوائد )معاين األخبار(: للكالابذي )ت -3
 هـ(.516شرح السنة: حمليي السنة البغوي )ت -4

1 2 
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املختار من كنوز السنة النبوية )وهو شرٌح ألربعني حديثًا منتقاٍة من كتاب تيسري الوصول   -5
يْـَبع الشيباين الزَّبيدي ت هـ(: للعالمة حممد عبد هللا ِدرَاز 944إىل جامع األصول البن الدَّ

 هـ(.1377)ت
 كتب غريب احلديث. -6
 احلديث ومشكله وانسخه ومنسوخه.كتب خمتلف  -7

 القسم الثاين: أهم الشروح املختصة بكتاب معني: مع بيان منهج كل كتاب، ومميزاته.
o  :أهم شروح املوطأ 
  ،التمهيد، البن عبد الرب: الكالم عن منهجه )يف الرتتيب والشرح(، وثناء العلماء عليه

 والدراسات حوله.
 الم عن منهجه )يف الرتتيب والشرح(، وثناء العلماء عليهاالستذكار، البن عبد الرب: الك ،

 والدراسات حوله.
 .املنتقى، للباجي: الكالم عن منهجه، وثناء العلماء عليه 
 .املسالك، والقبس، ألِب بكر ابن العرِب: الفرق بينهما يف طريقة الشرح 
  ن حممد بن احلسالتعليق املمجَّد على موطأ حممد )وهو شرح ملوطأ اإلمام مالك برواية

 هـ(.1304الشيباين عن اإلمام مالك(: للعالمة عبد احلي اللكنوي )ت
  كشف املغطى من املعاين واأللفاظ الواقعة يف املوطأ، حملمد الطاهر ابن عاشور

 هـ( 1394)ت

1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

2 

o :أهم شروح صحيح البخاري 
 .أعالم احلديث، للخطاِب 
 (.هـ449شرح صحيح البخاري، البن بطال )ت 
 هـ(، وهو 699هبجة النفوس وتَـَحلِ يها مبعرفة ما هلا وما عليها، البن أِب مجرة األندلسي )ت

 شرح ملختصره على صحيح البخاري. 
  الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري، حملمد بن يوسف بن علي الِكرماين

 هـ(.786)ت
 ( 795فتح الباري بشرح صحيح البخاري، البن رجب.)هـ 
 هـ(.804شرح اجلامع الصحيح، البن امللقن )تالتوضيح ل 
 هـ(.827مصابيح اجلامع، لبدر الدين الدماميين )ت 

2 4 
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 هـ(.852فتح الباري بشرح صحيح البخاري، البن حجر )ت 
 هـ(.855عمدة القاري، للعيين )ت 
  النظر الفسيح عند مضائق األنظار يف اجلامع الصحيح )وهو شرٌح لبعض مشكالت

 هـ(.1394الطاهر ابن عاشور )ت صحيح البخاري(، حملمد
 شرح أحاديث من صحيح البخاري: للدكتور حممد حممد أبو موسى

o  :أهم شروح صحيح مسلم 
 هـ(.529املفه  بشرح غريب صحيح مسل : لعبد الغافر الفارسي )ت 
 هـ(.536الـُمْعِل  بفوائد مسل ، للماَزري )ت 
 (.هـ544إكمال املعل  بفوائد مسل ، للقاضي عياض )ت 
 هـ(.643صيانة صحيح مسل  من اإلخالل والغلط: البن الصالح )ت 
 هـ(.646املفِصُح املفِه  واملوضِ ُح الـُمْلِه  ملعاين صحيح مسل : البن هشام اخلضراوي )ت 
 هـ(.656الـُمـْفِه  ملا أشكل من تلخي  كتاب مسل : ألِب العباس القرطيب )ت 
 هـ(.676)ت املنهاج شرح صحيح مسل  بن احلجاج: للنووي 
 هـ(.827إكمال إكمال املعل ، حملمد بن ِخْلفة اأُلِب  التونسي )ت 
 هـ(.829فضل املنع ، لشمس الدين حممد بن عطاء هللا اهلروي )ت 

 الشروح املتأخرة: كفتح املله  لفضل هللا الديوبندي، ولشبري أمحد الديوبندي العثماين

1 2 

o  منهما:شروح على مجع للصحيحني أو أحاديث منتقاة 
  اإلفصاح عن معاين الصحاح )وهو شرٌح لـ"اجلمع بني الصحيحني" للُحميدي(: للوزير ابن

 هـ(.560ُهبرية )ت
 هـ(.702إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، البن دقيق العيد )ت 

 هـ(.804اإلعالم شرح عمدة األحكام، البن امللقن )ت

1 2 

o :أهم شروح السنن أليب داود 
 طاِب.معاَل السنن، للخ 
  هـ(.751هتذيب سنن أِب داود وإيضاح مشكالته، البن قي  اجلوزية )ت 
 هـ(.844شرح سنن أِب داود، البن رسالن )ت 

الشروح املتأخرة: كالعظي  آابدي، وبذل اجملهود خلليل السهارنفوري، واملنهل العذب املورود: 
 حملمود بن حممد خطاب السبكي

1 2 
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o :أهم شروح جامع الرتمذي 
  هـ(.543األحوذي: ألِب بكر ابن العرِب )تعارضة 
 هـ(.734النفح الشذي: ألِب الفتح ابن سيد الناس اليعمري )ت 
 هـ(.806تكملته للحافظ العراقي )ت 
 هـ(.911قوت املغتذي: للسيوطي )ت 
 :الشروح املتأخرة 
 هـ(.1344كالعرف الشذي: حممد أنور شاه الكشمريي )ت 
 هـ(. 1353وحتفة األحوذي: للمباركفوري )ت 

1 2 

o :أهم شروح سنن النسائي 
 هـ(.911زهر الرىب: للسيوطي )ت 
 هـ(.1138حاشية على اجملتىب: حملمد عبد اهلادي السندي )ت 
 .وبعض الشروح املعاصرة: لألثيوِب، واحلويين، وحممد املختار ولد أابه الشنقيطي 
o :أهم شروح سنن ابن ماجه 
 (.هـ762اإلعالم بسنته عليه السالم: ملغلطاي )ت 
 هـ(.1138كشف احلاجة )حاشية(: حملمد عبد اهلادي السندي )ت 
 هـ(.1416إحتاف ذوي التشوف واحلاجة: حملمد بن عبد الصمد كنون اإلدريسي )ت 

1 2 

o :أهم شروح مسند اإلمام الشافعي 
 هـ(. 606الشايف شرح مسند الشافعي: جملد الدين ابن األثري )ت 
 هـ(.623لكرمي بن حممد الرافعي )تشرح مسند الشافعي: ألِب القاس  عبد ا 
o :أهم شروح مسند اإلمام أمحد 
 هـ(.1138حاشية: حملمد عبد اهلادي السندي )ت 
 هـ(.1188شرح ثالثيات مسند اإلمام أمحد: للسَّف اريين )ت 
  بلوغ األماين من أسرار الفتح الرابين برتتيب مسند أمحد بن حنبل الشيباين: ألمحد بن عبد

 هـ(.1371اعاي )تالرمحن البن ا الس
o هـ(:454أهم شروح الشهاب للقضاعي )ت 
 هـ(.530روضة أفهام ذوي األلباب: ألِب بكر حممد بن عبد هللا العامري )ت 
 هـ(.580شرح الشهاب: حملمد بن منصور السِ ْلِجماسي )ت 
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o :أهم شروح على كتاب السرية النبوية البن هشام 
  ملسو هيلع هللا ىلص  اشتمل عليه كتاب حديث سرية رسول هللاالروض األُنف واملشرع الر َِوى يف تفسري ما

 هـ(.581واحتوى: للسهيلي )ت
 هـ(.762الزهر الباس  يف سرية أِب القاس : ملغلطاي )ت 
o  :أهم شروح الشمائل احملمدية للرتمذي 
 هـ(.974أشرف الوسائل إىل فه  الشمائل: البن حجر املكي اهليتمي )ت 
 هـ(.1014مجع الوسائل: ملال علي القاري )ت 
  هـ(.1031ح الشمائل: للمناوي )تشر 
o  :أهم شروح كتاب الشفا بتعريف حقوق املصطفى للقاضي عياض 
 هـ(.1014شرح الشفا: ملال علي القاري )ت 
 هـ(.1069نسي  الرايض: للخفاجي )ت 
o  :أهم شروح األربعني النووية 
 هـ(.716التعيني يف شرح األربعني: لنج  الدين الطويف )ت 
   وهو شرح األربعني النووية، مضافا إليها مثانية أحاديث أضافها جامع العلوم واحِلَك(

 هـ(.795الشارح وشرحها معها(: البن رجب احلنبلي )
o هـ(: 516شروح مصابيح السنة للبغوي )ت 
 هـ(. 661امليسَّر يف شرح مصابيح السنة: لفضل هللا بن احلسن احلنفي التُّـْورِِبْشيت )ت 
 هـ(.685: للبيضاوي )تحتفة األبرار شرح مصابيح السنة 
 هـ(.727املفاتيح يف شرح املصابيح: للـُمْظِهري )ت 
o .شروح مشكاة املصابيح للخطيب التربيزي 
 هـ(.743الكاشف عن حقائق السنن: للطِ ـْييب )ت 
 هـ(.1014مرقاة املفاتيح: ملال علي القاري )ت 
o :شروح بلوغ املرام البن حجر 
 ( 1182سبل السالم: لألمري الصنعاين)هـ. 
 ( 1307فتح العالم: ِصد يق حسن خان الِقنـَّْوجي.)هـ 
o :شروح اجلامع الصغري للسيوطي 
 هـ(. 1031فيض القدير شرح اجلامع الصغري: للُمناوي )ت 
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 هـ(.1031التيسري خمتصر شرح اجلامع الصغري: للُمناوي )ت 
 هـ(.1182التنوير شرح اجلامع الصغري: لألمري الصنعاين )ت 

 
o  قة: شروح كتب متفر 
 هـ(: شرحه له أيضا.702اإلملام البن دقيق العيد )ت 
  :شرح معاين اآلاثر للطحاوي: خُنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلاثر

 هـ(.855لبدر الدين العيين )ت
 هـ( وابنه وي 508تقريب األسانيد: طرح التثريب بشرح التقريب: لزين الدين العراقي )ت

 هـ(.826عة العراقي )تالدين أِب زر 
 ن الصِ د يقي املكي )ت  هـ(.1057رايض الصاحلني للنووي: دليل الفاحلني: البن َعال 
 ن الصِ د يقي املكي )ت  هـ(.1057األذكار للنووي: الفتوحات الرابنية: البن َعال 
 هـ(.1250املنتقى للمجد ابن تيمية: نيل األوطار للشوكاين )ت 

 ديث واحد، وهي كثرية جدا، ومن أشهرها:القسم الثالث: شروح خاصة حب
o هـ( 544بغية الرائد: بغية الرائد ملا تضمنه حديث أم زرع من الفوائد: للقاضي عياض )ت 
o  هـ(.665ألِب شامة املقدسي )تملسو هيلع هللا ىلص: شرح احلديث املقتفى يف مبعث النيب املصطفى 
o هـ(.763نظ  الفرائد ملا تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد: للعالئي )ت 
o هـ(.795شرح حديث ما ذئبان جائعان: البن رجب )ت 
o .شرح حديث لبيك الله  لبيك: البن رجب 
o .شرح حديث عمار بن ايسر يف الدعاء: البن رجب 
o .غاية النفع يف شرح حديث متثيل املؤمن خبامة الزرع: البن رجب 
o  بُعثت ابلسيف بني يدي الساعة.ملسو هيلع هللا ىلص احلك  اجلديرة ابإلذاعة من قول النيب 

1 2 

 15 30 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

200 

 

 2     2 الساعات املعتمدة
 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .13
 ال يقل عن ساعتني أسبوعًيا قراءة ذاتية من خالل املصادر القدمية واملراجع احلديثة والبحوث والدراسات ما  

 
خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .14

 تدريسها
 ة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الوارد

 : ق  مبلء اجلدول مبخرجات تعل  املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعل  املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقيي  وتتسق معها ومع خمرجات التعل  املستهدفة.اثنياً  -
املقرر  بة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعل  بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعل : ضع طرق التقيي  املناساثلثاً  -

املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعل  وتعلي  متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن 
 يتضمن كل مقرر خمرجات تعل  يف كل جمال من جماالت التعل .

Curriculum Map      خريطة منهج املقرر  

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
أن يذكر الطالب بداايت اجلهود واملصادر يف شرح  1-1

 احلديث حىت ألف أول كتاب يف شرح صحيح البخاري.
 احملاضرة 
 شةاحلوار واملناق

 االختبارات 

 تقومي تقرير دراسة دراسة احلالة أن يعدد الطالب شروح املوطأ 1-2
 احلالة

 تقومي دراسة احلالة دراسة احلالة أن يعدد الطالب شروح البخاري 1-3
 تقومي دراسة احلالة دراسة احلالة أن يعدد الطالب بقية شروح كتب السنة كتااًب كتااًب. 1-4

 االختبارات
 رات املعرفيةاملها 2
 دراسة احلالة أن حيلل الطالب منهج كتاب من كتب الشروح 2-1
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

بطاقة املالحظة  املشروع أن يقارن الطالب بني كتب الشروح. 2-2
 املنظمة

 تقومي املشروع
 االختبارات

 
 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
ص الأن يلتزم الطالب ابلرجوع إىل املصادر واستخ 3-1

 الفوائد معتمًدا على نفسه.
بطاقة املالحظة  التعل  الذاي 

 املنظمة 
 وتقومي التلخي 

  أن ينسج  الطالب مع اجملموعة اليت يعمل معها 3-2
 

 التعل  التعاوين
 والبحوث

بطاقة املالحظة 
 املنظمة 

 وتقومي األحباث
أن يلتزم الطالب إبجناز اجلزء اخلاص به من املهام  3-3

 يةاجلماع
بطاقة املالحظة  أن يقدم املساعدة والتحفيز للعناصر العاملة يف فريقه 3-4

 املنظمة
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يعرض الطالب رأي فريقه ويناقش آراء الفرق  4-1

 األخرى مبوضوعية وإقناع.
بطاقة املالحظة  حلقات النقاش

 املنظمة
أن يستخدم الطالب الربامج احلاسوبية اليت ختدم  4-2

 املصادر احلديثية.
التعل  الذاي ابستخدام 
البحث يف املصادر 

 اإللكرتونية

 تقومي التكاليف
وبطاقة 
املالحظة 
 املنظمة

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال ينطبق 5-1
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م
 خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(

األسبوع 
احملدد 

 لتسليمه

نسبته من 
التقييم 
 النهائي

 %20 مستمر املالحظة والتقيي  املستمر 1
 %40 مستمرة الواجبات والبحوث 2

3 
دس السا االختبار النهائي )حتريري نظري(

 عشر
40% 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ر
  ص  لكل عضو هيئة تدريس يف الربانمج طالب أو أكثر حبيث يكون لكل طالب مرشد أكادميي خاص به. - -
 و ص  كل عضو هيئة تدريس ساعتني مكتبيتني أسبوعًيا ملقابلة الطلبة وتقدمي الدع  املناسب هل . - -
 اتف احملمول واإلمييل ويت  تقدمي الدع  املناسب ابلطريقة املناسبة له. يتواصل الطالب مع مرشده ابهل - -

 مصادر التعل م 
 أوال: املصادر األصيلة والكتب املطبوعة

 كتب شروح احلديث. -
 كتب غريب احلديث ومعاج  اللغة. -
 كتب خمتلف احلديث ومشكله. -
 كتب أحاديث األحكام. -
 كتب أسباب ورود احلديث. -
 لعلمية والتقارير وغريها:اثنًيا: اجملالت ا 

 مجيع األحباث والدراسات املتعلقة مبنهجية شرح احلديث. -
 اثلثًا: املواد االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي:

 موقع ملتقى أهل احلديث. -
 موقع اجلامع للحديث النبوي. -
 موقع املوسوعة الشاملة. -
 موسوعة صحيح البخاري. -
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 الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل رابًعا: 
 جامع خادم احلرمني الشريفني للسنة النبوية  -
 املكتبة الشاملة -
 املواد املرئية واملسموعة يف جمال املقرر -

 املرافق املطلوبة 
 :متطلبات املقرر الدراسي من املرافق

 املعامل، وغريها(:)قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، و  املباين 
 قاعة دراسة، ويفضل قاعة تعلي  تعاوين          

  أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: أجهزة تقنية( 
 إحضار الطلبة حواسيبه .  -
 شاشة عرض. -

 ائمة هبا(:)حددها: مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق ق مصادر أخرى 
 ال يوجد         

  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس 

 يف هناية كل درس يقوم املعل  أبخذ التغذية الراجعة من الطلبة. -
 حلصول على التغذية الراجعة.يف هناية الفصل الدراسي يقدم الربانمج استبانة للطلبة ألجل ا -

 : اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القس 
 يف هناية الفصل يكتب تقرير خمتصر عن املقرر حيتوي على جوانب تطويره حبسب رأي املدرسني. -

 :إجراءات تطوير التدريس 
 . التحسني بناء على التقارير والتغذية الراجعة

ات أعضاء هيئة التدريس من خالل لقاءات )ملتقى اخلربات وجتربيت يف التدريس( حبيث  تار أستاذ أو أكثر تطوير مهار . 
 لعرض جتربة متميزة يف تدريس املقرر أمام زمالئه ابلقس  والكلية.

 إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب : 
 ني ابلربانمج.اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة مستقل -

 :إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره 
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يف هناية الفصل الدراسي جيتمع منسق الربانمج وبعض أعضاء جلنة حتديث الربانمج مع األساتذة الذين درسوا املقرر  -
من  %25يتجاوز  الرفع جمللس القس  خبطة التحسني مبا الوتناقش التقارير والتغذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث يت  

 حمتوى املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة التوصيف اجلديد واعتماده من القس  مصادقة عميد الكلية عليه.
 

 عبد الرمحن بن نويفع فاحل الُسلمي  .د اسم منسق الربانمج:

  ويف شطر الطالبات: د. عائشة بنت فراج علي الُعقال

 ه1440-1-1 التاريخ .............................................. :توقيعال
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
                                                                                                          هـ1440-1-1  اتريخ التوصيف:جامعة أم القرى                                     اسم املؤسسة التعليمية: 

 الكتاب والسنة القسم:                                                      الدعوة وأصول الدين لكلية:ا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 
 602663-2رمز املقرر:                        اسم املقرر الدراسي: علم الرجال والرتاجم ومصادره    02
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري احلديث وعلومه3
 الفصل الدراسي األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد . املتطلبات السابقة5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر: يف شطر الطالب ابلعابدية ويف شطر الطالبات ابلزاهر7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية% 

    

 النسبة: ال التعليم اإللكرتوين  

    

 )النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  

    

 النسبة: ال ابملراسلة  

    

 النسبة: ال أخرى تذكر  
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 تعليقات: 
 ال يقدم هذا املقرر إال على سبيل االنتظام واحلضور الفعلي يف قاعات الدراسة.

 األهداف 
  رئيسي:هدف املقرر ال

ربط الطالب املخت  يف احلديث وعلومه يف مرحلة املاجستري مبصادر عل  الرجال والرتاج ، وتسهيل استثمار حمتواها، 
 وفتح آفاق الدراسات اجلادة يف املصادر ومواردها ومناهجها.

 وصف خطط تطوير وحتسني املقرر:
، وتتضمن ة الراجعة من الطالب يف هناية الفصل الدراسيتعتمد اخلطة التحسينية للمقرر على تقارير املدرسني والتغذي

خطط حتديثه متابعة اجلديد يف نتائج البحوث والدراسات واملطبوعات اليت متس حمتوى املقرر، وجترى عمليات التحديث 
 بشكل دوري ومستمر.

تعريفية أو شرة ال)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النوصف املقرر الدراسي  .د
 دليل الربانمج(. 

 وصف عام للمقرر: 
هذا املقرر يقدم للطلبة عرض شامل وموسع لعامة كتب الرجال والرتاج ، وتعريف عام مبناهجها، وتنوعها، حبيث يتمكن 

 من إجياد ترمجة الرواة أو األعالم الذين حيتاج إىل ترمجته  يف دراساته وحبوثه. 
 

 تناوهلا: املوضوعات اليت ينبغي .16

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .17
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة
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 الضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:التعلم الفردي )الذايت ا -عدد ساعات الدراسة  .18
 ما ال يقل عن ساعتني أسبوعًيا قراءة ذاتية من خالل املصادر القدمية واملراجع احلديثة والبحوث والدراسات  

 

خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .19
 تدريسها

 اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد 
 : ق  مبلء اجلدول مبخرجات تعل  املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعل  املناسبة.أوالً  -
 تهدفة.التعل  املس : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقيي  وتتسق معها ومع خمرجاتاثنياً  -
: ضع طرق التقيي  املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعل  بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعل  املقرر اثلثاً  -

املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعل  وتعلي  متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن 
 ت تعل  يف كل جمال من جماالت التعل .يتضمن كل مقرر خمرجا

Curriculum Map      خريطة منهج املقرر  

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
التعل  االستكشايف  أن يعدد الطالب أنواع مصادر الرجال والرتاج . 1-1

 تقرائي االس
 دراسة احلالة-

 
  

 كتابة التقارير
 أن يذكر الطالب مصادر الرجال والرتاج  من كل نوع  1-2
أن يصف الطالب املنهج العام لكل كتاب من كتب   1-3

 الرجال والرتاج .

 املهارات املعرفية 2
 تقيي  األستاذ دراسة احلالة  أن حيدد الطالب املظان املتوقعة للرتمجة املعلوم صفتها. 2-1
أن يقارن الطالب بني املصادر املتقاربة يف الرجال  2-2

 والرتاج .
 العصف الذهين 

 حلقات النقاش-
 االختبارات
 كتابة التقارير
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

أن يفرق الطالب بني املصادر القيمة يف الرتاج  واملصادر  2-3
 األقل قيمة

 االختبارات العصف الذهين

مجة من حيث األصالة أن يرتب الطالب مصادر الرت  2-4
 والقدم.

بطاقة املالحظة  حل املشكالت 
 املنظمة

 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يعتمد الطالب على نفسه يف الرجوع إىل املصادر  3-1

 الستخالص الفوائد.
التعل  الذاي ابستخدام 

 البحث يف املصادر
بطاقة املالحظة 

 املنظمة
طالب قيادة فريق علمي يف مهمة حمددة أن حيسن ال 3-2 

 يف املقرر
 التعل  التعاوين

أن يلتزم الطالب إبجناز اجلزء اخلاص به من املهام  3-3
 اجلماعية

 التعل  التعاوين

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يلقي الطالب معلومة خت  املصادر يف الرجال  4-1

( مرات على أقل تقدير يف 3ج  أمام زمالئه )والرتا
 املقرر.

 العروض التقدميية
 احملاكاة

 تقومي العروض -
بطاقة  -

املالحظة 
 املنظمة
 

أن يستخدم الطالب الربامج احلاسوبية اليت ختدم  4-2
 املصادر احلديثية.

التعل  الذاي ابستخدام 
البحث يف املصادر 

 اإللكرتونية
 (وجدت ركية )إناملهارات النفسية احل 5
   ال ينطبق 5-1

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20
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مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م
 خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من 
التقييم 
 النهائي

 %20 تمرمس املالحظة والتقيي  املستمر 1
 %20 مستمر الواجبات 2
 %60 السادس عشر االختبار النهائي )حتريري نظري( 3

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ز
  ص  لكل عضو هيئة تدريس يف الربانمج طالب أو أكثر حبيث يكون لكل طالب مرشد أكادميي خاص به. - 

 قابلة الطلبة وتقدمي الدع  املناسب هل .و ص  كل عضو هيئة تدريس ساعتني مكتبيتني أسبوعًيا مل -
 يتواصل الطالب مع مرشده ابهلاتف احملمول واإلمييل ويت  تقدمي الدع  املناسب ابلطريقة املناسبة له.  -

 مصادر التعل م 
 أوال: املصادر األصيلة والكتب املطبوعة

 مجيع الكتب املؤلفة يف عل  الرجال والرواة وهر ه  -
 حممد مطر الزهراين عل  الرجال، د.  -
 عل  الرجال، د. حممد تقي الندوي -
 اثنًيا: اجملالت العلمية والتقارير وغريها: 

 مجيع األحباث والدراسات املتعلقة بعل  الرجال وتواريخ الرواة وطبقاهت . -
 اثلثًا: املواد االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي:

 موقع ملتقى أهل احلديث. -
 يةشبكة السنة النبو  -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:رابًعا: 
 اجلامع/ جامع خادم احلرمني الشريفني للسنة النبوية  -
 املكتبة الشاملة / املكتبة الوقفية -
 املواد املرئية واملسموعة يف جمال املقرر -

 املرافق املطلوبة 
 :رافقمتطلبات املقرر الدراسي من امل
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 قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: املباين( 
 قاعة دراسة نظرية، يستحسن طاوالت اجملموعات          

  أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: أجهزة تقنية( 
 إحضار الطلبة حواسيبه .  -
 شاشة عرض. -

 يوجدال ثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:)حددها: م مصادر أخرى  
  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس 
 يف هناية كل درس يقوم املعل  أبخذ التغذية الراجعة من الطلبة. -
  هناية الفصل الدراسي يقدم الربانمج استبانة للطلبة ألجل احلصول على التغذية الراجعة.يف -

 : اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القس 
 يف هناية الفصل يكتب تقرير خمتصر عن املقرر حيتوي على جوانب تطويره حبسب رأي املدرسني. -

 إجراءات تطوير التدريس:
 التحسني بناء على التقارير والتغذية الراجعة -
ر لعرض جتربة حبيث  تار أستاذ أو أكث تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس من خالل لقاءات )جتربيت يف التدريس( -

 متميزة يف تدريس املقرر أمام زمالئه ابلقس  والكلية.
 إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب : 

 ال الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة مستقلني ابلربانمج.اختيار عينة من أعم -
 :إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره 

يف هناية الفصل الدراسي جيتمع منسق الربانمج وبعض أعضاء جلنة حتديث الربانمج مع األساتذة الذين درسوا املقرر  -
من  %25غذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث يت  الرفع جمللس القس  خبطة التحسني مبا ال يتجاوز وتناقش التقارير والت

 حمتوى املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة التوصيف اجلديد واعتماده من القس  مصادقة عميد الكلية عليه.
 

 د. عبد الرمحن بن نويفع فاحل الُسلمي      اسم منسق الربانمج:

 شطر الطالبات: د. عائشة بنت فراج علي الُعقال  ويف    
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 ه1440-1-1 التاريخ ............................................ :التوقيع
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
                                                                                                            هـ1440-1-1  اتريخ التوصيف:                                          جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية: 

 الكتاب والسنة القسم:                                                               الدعوة وأصول الدين لكلية:ا

 
 ومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي ومعل 
 602664-2.اسم املقرر الدراسي: كتب احلديث املشهورة ومناهجها                          رمز املقرر: 1
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري احلديث وعلومه3
 الفصل الدراسي األوليعطى فيه املقرر الدراسي:  . السنة أو املستوى الدراسي الذي4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن َل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7

 اخرت كل ما ينطبق(:. منط الدراسة املتبع )8
 100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية% 

    

 النسبة: ال التعليم اإللكرتوين  

    

 )النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  

    

 النسبة: ال ابملراسلة  

    

 النسبة: ال أخرى تذكر  
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 تعليقات: 
ل االنتظام واحلضور الفعلي يف قاعات الدراسة للمقررات، واحلضور الفعلي ال يقدم هذا الربانمج إال على سبي

 جللسات اإلشراف للرسالة.
 األهداف 

 هدف املقرر الرئيس:
تعميق صلة الطالب ابلكتب املشهورة يف السنة )اجملموعة أطرافها يف حتفة األشراف وإحتاف املهرة(، ابعتبارها كتب السنة 

 يف بيان شروطها ومناهجها، وخدمته  هلا، وفتح آفاق الدراسات يف تفاصيلها.األساسية، وجهود العلماء 
 

 وصف خطط تطوير وحتسني املقرر:
تعتمد اخلطة التحسينية للمقرر على تقارير املدرسني والتغذية الراجعة من الطالب يف هناية الفصل الدراسي، وتتضمن 

ات التحديث ات واملطبوعات اليت متس حمتوى املقرر، وجترى عمليخطط حتديثه متابعة اجلديد يف نتائج البحوث والدراس
 بشكل دوري ومستمر.

)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل وصف املقرر الدراسي  .ذ
 الربانمج(. 

 وصف عام للمقرر: 
 لسنة على اإلطالق: الصحيحني، والسنن األربعة، والكتبهذا املقرر خمص  فقط لتعميق صلة الطالب أبه  كتب ا

املكملة التسعة، والصحاح املكملة للصحيحني )ابن خزمية وابن حبان واحلاك (، وبقية الكتب اليت اشتمل على أطرافها  
 كتاب إحتاف املهرة.

 وال يراد للمقرر أن يقدم بشكل إلقائي مطلًقا.
ح ىل املعلومات يف بطون املصادر، ويساعده  يف تنظيمها وتكوين التصور الصحيوإمنا يسهل فيه املدرس وصول الطالب إ

 عن كل كتاب من هذه الكتب من خالهلا.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .21

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 عاملقدمة: الكتب املشهورة، وأمهيتها، واملوثوقية مبحتواها واشتماهلا على مجي -
 متون السنة يف سائر األبواب.

1 2 
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 الصحيحني -
ةدراسة وافية عن الصحيحني واإلمامني مع املقارن  

4 8 

 سنن أيب داود والرتمذي والنسائي -
 دراسة وافية عن األئمة والكتب مع املقارنة

3 6 

 6 3 موطأ مالك ومسند الدارمي وسنن ابن ماجه، ومسند أمحد. -
 تدرك احلاكمصحيح ابن خزمية وابن حبان ومس -
 دراسة وافية مع املقارنة، واملقارنة ابلصحيحني. -

2 4 

 4 2 املنتقى البن اجلارود وشرح معاين اآلاثر للطحاوي وسنن الدارقطين -
15 30 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .22
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .23
 ما ال يقل عن ساعتني أسبوعًيا من خالل املصادر القدمية واملراجع احلديثة والبحوث والدراسات  

 
طار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإل .24

 تدريسها
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : ق  مبلء اجلدول مبخرجات تعل  املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعل  املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقيي  وتتسق معها ومع خمرجات التعل  املستهدفة.اثنياً  -
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: ضع طرق التقيي  املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعل  بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعل  املقرر اثلثاً  -
 يلزم أن ملية تعل  وتعلي  متكاملة، مع مالحظة أنه الاملستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا ع
 يتضمن كل مقرر خمرجات تعل  يف كل جمال من جماالت التعل .
 

Curriculum Map خريطة منهج املقرر    

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
1-
1 

أن يبني الطالب خصائ  الكتب املشهورة وأمهيتها 
 وأسباب شهرهتا. 

 

 االختبارات دراسة احلالة
 تقومي دراسة احلالة

1-
2 

 االختبارات  اخلرائط املفاهيمية أن يرتب الطالب الكتب املشهورة حسب الشهرة واألمهية
تقومي اخلرائط 

 العلمية
1-
3 

التعل  االستكشايف  أن يصف كتب الكتب الستة وصفا تفصيلياً 
 االستنباطي

 االختيارات
 كتابة التقارير

1-
4 

أن يذكر الطالب ترمجة خمتصرة لألئمة أصحاب الكتب 
 املشهورة

 كتابة التقارير دراسة احلالة

 املهارات املعرفية 2
2-
1 

أن يقارن الطالب بني الكتب اخلمسة األصول يف املتون 
  واألسانيد ويف التبويب وترتيب الكتاب.

التعل  ابالكتشاف 
 االستنباطي

 االختبارات
 

2-
2 

أن مييز الطالب شرط ومنهج البخاري ففي صحيحه 
 وجوانب متيزه.  

التعل  االستكشايف  -
 االستنباطي

 دراسة احلالة - -

 االختبارات  -
تقومي دراسة  -

-2 احلالة
3 

أن يستنتج الطالب شرط ومنهج مسل  يف صحيحه 
 وجوانب متيزه.
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

2-
4 

الطالب بني الكتب الثالثة امللحقة ابخلمسة  أن يقارن
األصول )موطأ اإلمام مالك ومسند الدارمي وسنن ابن 

 ماجه(.

 املناظرة
 حلقات النقاش

 

 االختبارات  -
بطاقة املالحظة  -

 املنظمة
2-
5 

أن يقارن الطالب بني الصحاح امللحقة ابلصحيحني، 
 وينب عالقتها ابلصحيحني.

 لشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات ا 3
3-
1 

أن يعتمد الطالب على نفسه يف الرجوع إىل املصادر 
 واستخالص الفوائد.

التعل  الذاي ابستخدام 
 املصادر

 تقومي التقارير 

3-
2 

تقومي  املشروعات أن يلتزم الطالب إبجناز الواجبات الفردية
 املشروعات 

3-
3 

اجبات ن الو أن يلتزم الطالب إبجناز اجلزء اخلاص به م
 اجلماعية

بطاقة املالحظة  التعلي  التعاوين
 املنظمة 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-
1 

أن يعرض الطالب مادة خمتصرة يشرح فيها جزئية خمتارة 
 من املنهج مستخدًما مهارات العرض واإللقاء.

 العروض التقدميية
 احملاكاة

  ضتقومي العرو -
بطاقة -

املالحظة 
 املنظمة

4-
2 

أن يستخدم الطالب يف الربامج احلاسوبية اليت ختدم 
 املصادر احلديثية.

التعل  الذاي ابستخدام 
 املصادر

بطاقة املالحظة 
 املنظمة

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-
1 

   ال ينطبق

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25
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ام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، مه م
 خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من 
التقييم 
 النهائي

 %20 التاسع االختبار النصفي 1
 %20 الرابع عشر واجب ملخ  عن الكتب املشهورة ومناهجها مع التعريف مبؤلفيها 2
 %60 السادس عشر تبار النهائياالخ 3

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .س
  ص  لكل عضو هيئة تدريس يف الربانمج طالب أو أكثر حبيث بكون لكل طلب مرشد أكادميي خاص به. -
  ص  كل عضو هيئة تدريس ساعتني مكتبيتني أسبوعًيا ملقابلة الطلبة وتقدمي الدع  املناسب هل . -
 رشده ابهلاتف احملمول أو اإلمييل ويت  تقدمي الدع  املناسب ابلطريقة املناسبة له. يتواصل الطالب مع م -
 مصادر التعل م 

 أوال: املصادر األصيلة والكتب املطبوعة
 هدى الساري شرح صحيح البخاري -
 صيانة صحيح مسل  للحافظ ابن الصالح -
 حممد عبد الرمحن طوالبة –اإلمام مسل  ومنهجه يف صحيحه  -
 عبد العزيز الكبيسي -بن خزمية ومنهجه يف كتابه الصحيح اإلمام ا -
 عداب احلمش –اإلمام حممد بن حبان ودراسة آاثره العلمية  -
 حممد بن طاهر املقدسي. –شروط األئمة الستة  -
 أبو بكر حممد بن موسى احلازمي –شروط األئمة اخلمسة  -
 صديق حسن خان –احلطة يف ذكر الصحاح الستة  -
 ويفع السلميعبد الرمحن بن ن –ائي يف إعالل احلديث يف سننه اجملتىب دراسة نظرية تطبيقية منهج اإلمام النس -
 عمر إميان أبو بكر –اإلمام النسائي وكتابه اجملتىب  -
 نور الدين عرت. -اإلمام الرتمذي واملوازنة بني جامعه وبني الصحيحني  -
 بد الرمحن الصقليحممد ع –جامع الرتمذي يف الدراسات املغربية رواية ودراية  -
 ماهر مروان مهرات –املدخل إىل دراسة الكتب الستة  -
 حممد إسحاق حممد إبراهي  –األصول الستة رواايهتا ونسخها  -
 حممد بن تركي الرتكي –مناهج احملدثني  -
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 رسالة أِب داود إىل أهل مكة. -
 اإلمام أبو داود وكتابه السنن، عبد هللا بن صاب الرباك -
 عبدهللا بن ساَل البصري خت  سنن أِب داود، -
 حممد بن عبد الكرمي بن عبيد –اإلمام ابن اجلارود وجهوده يف عل  احلديث  -
 عاص  عبد هللا القريوي –منهج اإلمام ابن اجلارود النيسابوري يف كتابه املنتقى  -
 كيالين حممد خليفة  –منهج اإلمام الدارقطين يف كتابه السنن وأثره يف اختالف الفقهاء  -

 ًيا: اجملالت العلمية والتقارير وغريها:اثن 
 مجيع األحباث والدراسات املتعلقة مبناهج الكتب املشهورة أو أحدها. -

 اثلثًا: املواد االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي:
 موقع ملتقى أهل احلديث. -
 موقع الدرر السنية. -

 ات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميرابًعا: 
 اجلامع / جامع خادم احلرمني الشريفني للسنة النبوية -
 املكتبة الشاملة / املكتبة الوقفية -

 املرافق املطلوبة 
 :متطلبات املقرر الدراسي من املرافق

 قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: املباين( 
 ظرية، ويفضل قاعة تعلي  تعاوين.قاعة دراسة ن          

  أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: أجهزة تقنية( 
 إحضار الطلبة حواسيبه .  -
 شاشة عرض. -

 حددها: مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى( 
 ال يوجد         

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره تقومي  
 :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس 

 يف هناية كل درس يقوم املعل  أبخذ التغذية الراجعة من الطلبة. -
 : اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القس 
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 الربانمج استبانة للطلبة ألجل احلصول على التغذية الراجعة. يف هناية الفصل الدراسي يقدم -
 :إجراءات تطوير التدريس 

 من خالل التحسني بناء على التقارير والتغذية الراجعة -
من خالل برانمج )جتربيت يف التدريس( حبيث  تار أستاذ أو أكثر لعرض جتربة متميزة يف تدريس املقرر أمام زمالئه ابلقس   -

 والكلية.
 إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب : 

 اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة مستقلني ابلربانمج. -
 :إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره 

سوا املقرر ربانمج مع األساتذة الذين در يف هناية الفصل الدراسي جيتمع منسق الربانمج وبعض أعضاء جلنة حتديث ال -
من  %25وتناقش التقارير والتغذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث يت  الرفع جمللس القس  خبطة التحسني مبا ال يتجاوز 

 حمتوى املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة التوصيف اجلديد واعتماده من القس  مصادقة عميد الكلية عليه.
 

 د. عبد الرمحن بن نويفع فاحل الُسلمي     الربانمج:اسم منسق 

  ويف شطر الطالبات: د. عائشة بنت فراج علي الُعقال

 ه1440-1-1 التاريخ ........................................... :التوقيع
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
                                                                                                             هـ1440-1-1  اتريخ التوصيف:                                    جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية: 

 نةالكتاب والس القسم:                                                الدعوة وأصول الدين لكلية:ا  

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 
 602665-2اسم املقرر الدراسي: منهج احلكم على احلديث                              رمز املقرر:  03
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري احلديث وعلومه3
 الفصل الدراسي األوللسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: . ا4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5
 التخريج ودراسة األسانيدمع هذا املقرر )إن وجدت(:  املتزامنة. املتطلبات 6
شطر الطالبات  لمؤسسة التعليمية: يف شطر الطالب ابلعابدية، ويف. فرع أو فروع تقدمي املقرر إن َل يكن يف املقر الرئيس ل7

 ابلزاهر
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية% 

    

 النسبة: ال التعليم اإللكرتوين  

    

 )النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  

    

 النسبة: ال راسلةابمل  
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 النسبة: ال أخرى تذكر  
 

 تعليقات: 
 ال يقدم هذا املقرر إال على سبيل االنتظام واحلضور الفعلي يف قاعات الدراسة.

 األهداف 
 هدف املقرر الرئيس:

جهة   نفصيل الطالب نظراًي يف كل ما يتعلق ابحلك  على احلديث، وهو  تلف عن مقررات علوم احلديث األخرى م
 كونه تطبيقي وحمدد بكل ما حيتاجه احلك  على احلديث، فهو الطريق واملنهج ملن أراد أن حيك  على الرواايت. 

 وصف خطط تطوير وحتسني املقرر:
تعتمد اخلطة التحسينية للمقرر على تقارير املدرسني والتغذية الراجعة من الطالب يف هناية الفصل الدراسي، وتتضمن 

تابعة اجلديد يف نتائج البحوث والدراسات واملطبوعات اليت متس حمتوى املقرر، وجترى عمليات التحديث خطط حتديثه م
 بشكل دوري ومستمر.

)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل وصف املقرر الدراسي  .ر
 الربانمج(. 

 وصف عام للمقرر: 
ص  للطالب املتخصصون يف احلك  على احلديث، وهو مقرر جديد من نوعه ومبتكر لتحقيق الغاية هذا املقرر خم

 املقصودة يف متكني الطلبة بكل ما حيتاجونه يف احلك  على احلديث بشكل حمدد ومركز. 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .26

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

 املقدمة: 
قرر هو األساس النظري الرئيس لدراسة األسانيد واحلك  عليها وعلى احلديث()امل  

 وسيقدم على شكل وإرشادات وقواعد
 )جيب على من يريد احلك  على احلديث أن يتقن اخلطوات اآلتية( 

1 2 
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 املرحلة األوىل: حتديد خمارج احلديث اإلسنادية وألفاظها.   
   تعريف خمرج احلديث 
 د املخارج وبتعدد األحاديث مىت يقال بتعد 

2 4 

 املرحلة الثانية: الفراغ أوال من احلكم على الرواة )الرتمجة للرواة وإشكاالهتا(:
 .اخلطوة األوىل: تعيني الرواة 

 تعيني الراوي املبه ، وتعريف املبه  -
 تعيني الراوي املهمل، وتعريف املهمل -

 طرق تعيني املهمل
 صال اخلطوة الثانية: التحقق من االت 

 معرفة طبقات الرواة ومواليده  ووفياهت  -
 كيفية التثبت من السقط اخلفي -
 مىت ينتفي السقط اخلفي -
 عنعنة املدلسني يف كتب الصحاح. -
 العمل إذا اخُتِلَف يف السماع واإلرسال -
 العمل عند وصف الراوي ابلتدليس -
 تعيني نوع التدليس. -
 معرفة نسبة تدليسه وهل يؤثر يف قبول عنعنته -
 وة الثالثة: حتديد مرتبة الراوي جرًحا أو تعديال                                   اخلط 

مناهج الرتمجة للرواة: رجال أصحاب الكتب الستة، الزوائد من رجال القرن الثالث فما  -
 قبل، الرواة املتأخرين )الرابع فما بعد(.

 التوثيق الضمين والتضعيف الضمين وأمهيتهما -
 توسع يف الرتمجة أسباٌب توجب ال -
معرفة منازل الرواة يف منازل القبول ومنازل الرد عامة، ويف شيخه يف ذلك احلديث  -

 خاصة. 
 الرواة املختلطني ومنهج التعامل معه .                      -
 الرواة املختلف فيه  جرًحا وتعديال.   -

3 6 

النظر فيمن ينتهي اإلسناُد إليه  املرحلة الثالثة:  3 6 
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 اختالف الرواة رفعا ووقفاالنظر يف  
 التأكد من كونه الصيغ تفيد الرفع أو الوقف أو الوصل أو اإلرسال 
                                                                                             هل تثبت صحبة راويه 

 طرق التثبت من ثبوت الصُّحبة   -
 ث عند الرفع عنه عند الوقف  اختالف منهج احلك  على احلدي 

 سبب اختالف املنهج -
  موضوعات اختلف منهج احملدثني يف احلك  على مروايهتا عن رواايت األحكام واحلالل

 واحلرام:
 السرية والتاريخ  -
 التفسري -
 املواعظ والعرب -

: احلك  على احلديث إبسناده ومتنه  املرحلة الرابعة  
 قواعد احلك  على احلديث 

 بني احلك  على إسناد احلديث وعليه وعلى متنه مًعا التفريق -
 األمور اليت جيب أن يستوعب نظرك إليها عند احلك  -
  إفاداُت احلديث اليت تدل األحكام عليها 

 اليقني ابلثبوت: التواتر املعنوي والصحيح واحلسن احملتف ابلقرائن   -
 غلبة الظن ابلثبوت: الصحيح واحلسن غري احملتف ابلقرائن -
 ك والتوقف عن اإلثبات والنفي: الش -

 حديث اجملهول واملنقطع الذي َل تُلحقه القرائن ابلقبول أو الرد 
   تساوي قرائن القبول والرد 

 غلبة الظن بعدم الثبوت  -
 )اإلسناد خفيف الضعف )الذي يقبل االعتبار 
  احلديث خفيف الضعف 
  )احلديث شديد الضعف )الذي ال يقبل االعتبار 
 ظن وضُعه )وهو أحد قسمي املوضوع( ما غلب على ال 
 ما تيقنا كذبه: وهو القس  الثاين من املوضوع 

3 6 
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 األحكام اخلمسة على احلديث، وشروط كل حك  منها -
 احلك  على اإلسناد يكون ابلنظر إىل أنق  أوصافه. -

 30 15 اجملموع
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .27
دروس  حماضرات 

 إضافية
 معامل أو
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .28
 والدراساتما ال يقل عن ساعتني أسبوعًيا من خالل املصادر القدمية واملراجع احلديثة والبحوث   

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .29

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 لقياس حسب املطلوب يف جماالت التعل  املناسبة.: ق  مبلء اجلدول مبخرجات تعل  املقرر، حبيث تكون قابلة لأوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقيي  وتتسق معها ومع خمرجات التعل  املستهدفة.اثنياً  -
فة د: ضع طرق التقيي  املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعل  بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعل  املقرر املستهاثلثاً  -

وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعل  وتعلي  متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر 
 خمرجات تعل  يف كل جمال من جماالت التعل .

Curriculum Map      خريطة منهج املقرر  

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
سرتاتيجيات ا

 التدريس للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
أن يُظهر الطالب أثر الوقوف على اجلرح أو التعديل الضمين على  1-1

 ترمجة الراوي.
 االختبارات -
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
سرتاتيجيات ا

 التدريس للمقرر
 طرق التقومي

أن يعرض الطالب األحكام اخلمسة على احلديث، وإفادة كل  1-2
 يقني ابلثبوت أو عدمه أو الظن هبما.حك  من جهة ال

التعل  
ابالكتشاف 
  االستقرائي

تقومي دراسة  -
 احلالة

أن يذكر الطالب أمهية التحقق من نوع تدليس الراوي يف احلك   1-3
 ابتصال السند.

أن يذكر الطالب سبب تشدد األئمة النقاد يف نقد أحاديث  1-4
األحكام واحلالل واحلرام وختففه  يف أحاديث السري والتفسري 

 وحنوها.

التعل  
االستكشايف 

الستقراء اب
  واملقارنة
 

 االختبارات -
تقومي دراسة  -

 احلالة

حلقات  - أن يذكر الطالب ماذا يلزم غري املؤهل للحك  على احلديث. 1-5
 النقاش

 كتابة التقارير  -

بطاقة املالحظة -
 املنظمة

 تقومي التقارير -
 

أن يعرض الطالب ماذا يلزم الباحث يف احلك  على احلديث إذا  1-6
 ختصاص.اختلف أهل اال

 املهارات املعرفية 2
 

التعل  االستكشايف  أن حُيدد الطالب خمرج احلديث ومىت يقال بتعدد املخارج. 2-1
 ابملقارنة والربط

تقومي دراسة  -
 احلالة

 االختبارات -
 أن يقارن الطالب بني املهمل واملبه . 2-2
 أن يشرح الطالب كيفية تعيني املهمل واملبه . 2-3
التعل   - يكتشف الطالب السقط اخلفي يف اإلسناد. أن 2-4

االستكشايف 
ابملقارنة 
 والربط

أسلوب دراسة  -
 احلالة

تقومي دراسة  -
 احلالة

 االختبارات -
 أن يشرح الطالب طريقة التعامل مع الراوي املختلط. 2-5
رحا فيه ج أن يشرح الطالب طريقة التعامل مع الراوي املختلف 2-6

 وتعديال.
 أن يطبق الطالب منهج النقاد يف التحقق من اتصال السند. 2-7
أن يطبق الطالب منهج النقاد يف إنزال الراوي منزلته يف مراتب اجلرح  2-8

 والتعديل إمجاال، ويف شيخ من شيوخه خاصة.
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
سرتاتيجيات ا

 التدريس للمقرر
 طرق التقومي

حلقات  - أن يشرح الطالب طرق التحقق من ثبوت الصحبة 2-9
 النقاش

 التفكري الناقد -
2-

10 
الطالب بني احلك  على إسناد احلديث واحلك  على أن يفر ق 
 احلديث.

التعل   -
ابالكتشاف 
االستقرائي 

واالكتشاف 
  االستدالي

 
 

 االختبارات  -
 ر تقومي التقاري -
بطاقة  -

 املالحظة املنظمة
 

2-
11 

 أن يفر ق الطالب بني احلك  على األسانيد املطلقة وأسانيد الكتب.

2-
12 

سبب تشدد األئمة يف نقد املرفوعات دون  أن يفس ر الطالب
 املوقوفات.

2-
13 

أن يوضح الطالب أمهية اتباع أئمة العلل يف التقوية ابلشواهد 
 واملتابعات.

التعل   -
االستكشايف 

 ابملقارنة
 والربط

بطاقة  -
 املالحظة املنظمة

 االختبارات -
 

2-
14 

 .قفأن يفر ق الطالب بني دالالت الصيغ على الرفع والو 

2-
15 

 أن يفر ق الطالب بني دالالت الصيغ على الوصل واإلرسال.

 

 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يعتمد الطالب على نفسه يف الرجوع إىل املصادر  3-1

 واستخالص الفوائد. 
التعل  الذاي 

ابستخدام البحث 
 يف املصادر

 رتقومي التقاري -
بطاقة  -

املالحظة 
 املشروعات أن يلتزم الطالب إبجناز الواجبات الفردية يف موعدها 2-3 نظمةامل
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اجلزء اخلاص به من الواجبات أن يلتزم الطالب إبجناز  3-3
 اجلماعية

  التعل  التعاوين

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
خمتارة  زئيةأن يعرض الطالب مادة خمتصرة يشرح فيها ج 4-1

 من املنهج مستخدًما مهارات العرض واإللقاء.
التطبيق العملي 
 والعروض التقدميية

 

بطاقة املالحظة 
املنظمة وتقومي 

 العروض
أن يستخدم الطالب الربامج احلاسوبية اليت ختدم املصادر  4-2

 احلديثية.
التعل  الذاي 

ابستخدام املصادر 
 اإللكرتونية

 كتابة التقارير -
 تقومي  -

 التكاليف
  

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال ينطبق 5-1

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .30

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م
 خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من 
التقييم 

 هائيالن
 %20 الثامن االختبار النصفي 1
 %30 مستمرة واجبات 2
 %50 السادس عشر االختبار النهائي 3

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ش
  ص  لكل عضو هيئة تدريس يف الربانمج طالب أو أكثر حبيث يكون لكل طالب مرشد أكادميي خاص به. - 
 تني أسبوعًيا ملقابلة الطلبة وتقدمي الدع  املناسب هل .و ص  كل عضو هيئة تدريس ساعتني مكتبي -  
 يتواصل الطالب مع مرشده ابهلاتف احملمول واإلمييل ويت  تقدمي الدع  املناسب ابلطريقة املناسبة له.   -  

 مصادر التعل م 
 أوال: املصادر األصيلة والكتب املطبوعة

  العوين بن عارفحامت الشريف التخريج ومنهج احلك  على احلديث، أد.  -
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 دراسة األسانيد، د. عبد العزيز الشايع -
 االتصال واالنقطاع، أ.د: إبراهي  الالح  -
 مقارنة املروايت، أ.د: إبراهي  الالح  -
 دراسة األسانيد، د. عبد العزيز العثي . -
 قصر اإلسناد وأثره يف احلديث املختلف فيه، د. عبد العزيز الشايع -

 التقارير وغريها:اثنًيا: اجملالت العلمية و  
 مجيع األحباث والدراسات املتعلقة ابحلك  على األحاديث واألسانيد. -

 اثلثًا: املواد االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي:
 اجمللس العلمي(0موقع ملتقى أهل احلديث / موقع الدرر السنية / موقع األلوكة  -

 الربجميات، واألسطواانت املدجمة: مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية،رابًعا: 
 جامع خادم احلرمني الشريفني / املكتبة الشاملة / املكتبة الوقفية -
 املواد املرئية واملسموعة مثل: دورة يف دراسة احلديث واحلك  عليه، أ.د: إبراهي  الالح . ود. تركي الغميز -

 املرافق املطلوبة 
 :متطلبات املقرر الدراسي من املرافق

 قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: يناملبا( 
 قاعة دراسة نظرية، يستحسن طاوالت اجملموعات          

  أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: أجهزة تقنية( 
 إحضار الطلبة حواسيبه .  -
 شاشة عرض. -

 يوجدال   هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: )حددها: مثالً إذا كان مصادر أخرى  
  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس 
 يف هناية كل درس يقوم املعل  أبخذ التغذية الراجعة من الطلبة. -
 فصل الدراسي يقدم الربانمج استبانة للطلبة ألجل احلصول على التغذية الراجعة.يف هناية ال -

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم 
 يف هناية الفصل يكتب تقرير خمتصر عن املقرر حيتوي على جوانب تطويره حبسب رأي املدرسني. -

 :إجراءات تطوير التدريس 
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 تحسني بناء على التقارير والتغذية الراجعةمن خالل ال -
من خالل برانمج )جتربيت يف التدريس( حبيث  تار أستاذ أو أكثر لعرض جتربة متميزة يف تدريس املقرر أمام زمالئه ابلقس   -

 والكلية.
 إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب : 

 ستقلني ابلربانمج.اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة م -
 :إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره 

يف هناية الفصل الدراسي جيتمع منسق الربانمج وبعض أعضاء جلنة حتديث الربانمج مع األساتذة الذين درسوا املقرر  -
من  %25تجاوز يت  الرفع جمللس القس  خبطة التحسني مبا ال يوتناقش التقارير والتغذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث 

 حمتوى املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة التوصيف اجلديد واعتماده من القس  مصادقة عميد الكلية عليه.
 

 د. عبد الرمحن بن نويفع فاحل الُسلمي      اسم منسق الربانمج:

  لُعقالويف شطر الطالبات: د. عائشة بنت فراج علي ا

 ه1440-1-1 التاريخ .......................................... :التوقيع
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 هـ1440-1-1  اتريخ التوصيف:                                      جامعة أم القرى     اسم املؤسسة التعليمية:

 الكتاب والسنةالقسم:                                                            الدعوة وأصول الدينكلية 

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 
 602666-2اسم املقرر الدراسي: التخريج ودراسة األسانيد                          رمز املقرر:  04
 ساعتان عدد الساعات املعتمدة:. 2
 لربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري احلديث وعلومه. الربانمج )أو ا3
 الفصل الدراسي األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5
 منهج احلكم على احلديثمع هذا املقرر )إن وجدت(:  ملتزامنة. املتطلبات ا6
. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن َل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: يف شطر الطالب ابلعابدية ويف شطر الطالبات 7

 ابلزاهر
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية% 

    

 النسبة: ال التعليم اإللكرتوين  

    

 النسبة: ال ليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(تع  

    

 النسبة: ال ابملراسلة  

    

 النسبة: ال أخرى تذكر  
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 تعليقات: ال يقدم هذا املقرر إال على سبيل االنتظام واحلضور الفعلي يف قاعات الدراسة.

 األهداف 
 :هدف املقرر الرئيس

 ك  على احلديث.مبصادر التخريج املسندة، وتدريبه على التخريج وصياغته واحلفصيل الطالب يف ختريج احلديث، وتعريفه 
 وصف خطط تطوير وحتسني املقرر:

تعتمد اخلطة التحسينية للمقرر على تقارير املدرسني والتغذية الراجعة من الطالب يف هناية الفصل الدراسي، وتتضمن 
ات التحديث ات واملطبوعات اليت متس حمتوى املقرر، وجترى عمليخطط حتديثه متابعة اجلديد يف نتائج البحوث والدراس

 بشكل دوري ومستمر.
وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل  .ز

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر: 

قبول يف بطون املصادر املسندة، ومجعها، وصوال إىل متييز امل هذا املقرر خمص  لتمكني الطالب من تتبع طرق احلديث
من املردود من األحاديث، ومتكينه من إجراء الدراسات التطبيقية ذاتًيا للتوصل إىل احلك  على احلديث، من خالل مقدمة 

 نظرية وعمليات تطبيقية حتت إشراف أستاذ متخص .
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .31

ساعات  األسبوع ضوعاتقائمة املو 
 التدريس 

 املقدمة: 
 أمهية التخريج والغرض منه 
  .تعريف التخريج وعل  التخريج والعالقة بينهما 
 .مصادر التخريج األصلية والفرعية 
  توزيع األحاديث على الطلبة. )أحاديث  تارها املدرس مما ليس يف

 الصحيحني من أحاديث األحكام، بواقع حديث لكل طالب(.

1 2 

 )مجع طرق احلديث ابلربامج احلاسوبية.  )العمل على منوذج تطبيقي 
  .التخريج بواسطة كتب األطراف 

1 2 
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  التحقق من فوات الطرق من خالل االستفادة من جهود كتب التخريج
 املتوفرة.

 .رس  شجرة اإلسناد 
 .حتديد مدارات األسانيد 
 ناد.الرصد الدقيق ألوجه االتفاق واالختالف يف شجرة اإلس 

1 2 

  الرتمجة لرواته مجيعا والتوسع يف ترمجة أصل اإلسناد ومدارات األسانيد
 والرواة عنه .

 .فقه طرق روايته من خالل الشجرة 

2 4 

 .2 1 مجع أحكام األئمة الذين عاشوا عصر الرواية على احلديث والتوفيق بينها 
 .مجع أحاديث الباب والنظر يف أحكام األئمة عليها 
 ألفاظ متون األحاديث، وفقهها.التدقيق يف  

1 2 

 .الوصول للحك  النهائي 
 .صياغة التخريج خمتصرا ومتوسطا ومطوال 

1 2 

 14 7 حلقات عرض ومناقشة لواجبات الطالب 
15 30 

 
   : إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها .32
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 س الفعليةساعات التدري
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 التعل  الفردي )الذاي االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .33
 ما ال يقل عن ساعتني أسبوعًيا من خالل املصادر القدمية واملراجع احلديثة والبحوث والدراسات.  

 
 االت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعل  للمقرر وفقاً جمل .34
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 حيدد اجلدول التاي جماالت خمرجات التعل  اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 بة.س: ق  مبلء اجلدول مبخرجات تعل  املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعل  املناأوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقيي  وتتسق معها ومع خمرجات التعل  املستهدفة.اثنياً  -
ة : ضع طرق التقيي  املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعل  بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعل  املقرر املستهدفاثلثاً  -

شكل معًا عملية تعل  وتعلي  متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لت
 خمرجات تعل  يف كل جمال من جماالت التعل .

Curriculum Map      خريطة منهج املقرر  

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات 
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
أن يذكر الطالب طرق ختريج رواايت احلديث املبثوثة يف املصادر  1-1

 املسندة. 
العصف - 

 الذهين
التعل  -

ابالكتشاف 
 االستقرائي  

واالكتشاف -
 االستدالي 

 االختبارات  -
  تقومي التقارير - 
بطاقة  -

املالحظة 
 املنظمة

 هرة.ف املأن يُعرِ ف الطالب بكتاِب حتفة األشراف وإحتا 1-2
 أن يعرِ ف الطالب بربانجمي اجلامع واملكتبة الشاملة. 1-3
أن يبني الطالب أمهية الرجوع إىل الطبعات احملققة حتقيًقا علمًيا  1-4

أثناء التخريج وعدم االكتفاء ابلربامج احلاسوبية أو املطبوعات 
 التجارية.

يت در املسندة الأن يذكر الطالب الفرق بني العزو إىل املصا  1-4
  خرجت احلديث واملصادر غري املسندة اليت ذكرت احلديث.

 املهارات املعرفية
ا أن يطبق الطالب املعرفة النظرية يف دراسته التطبيقية تطبيقً  2-1

 صحيًحا.
 العصف الذهين  -
 دراسة احلالة  -
 حلقات النقاش -

 رتقومي التقاري -
 تقومي العرض -

بطاقة  -
 املالحظة 

 كن الطالب من استخدام برامج احلاسوب يف التخريجأن يتم 2-2

 دراسة احلالة  - أن جيمع الطالب الطرق على مدار وعلى عدة مدارات. 2-3
اخلرائط  -

 املفاهيمية 

تقومي دراسة  -
 احلالة

 تقومي اخلرائط -
 أن يرس  الطالب شجرة اإلسناد. 2-4
 الطالب الرواايت عن املدار واالختالف عليه. أن يرصد 2-5
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات 
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

 حل املشكالت - أن يتمكن الطالب من إصدار احلك  على احلديث 2-6
 حلقات النقاش -
 التفكري الناقد  -

 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-
1 

أن يعتمد الطالب على نفسه الرجوع إىل املصادر 
 واستخالص الفوائد.

التعل  الذاي 
 ابستخدام املصادر

 تقومي امللخصات

3-
2 

 تقومي التقارير املشروعات أن يلتزم الطالب إبجناز الواجبات الفردية يف موعدها

3-
3 

االلتزام إبجناز اجلزء اخلاص به من الواجبات 
 اجلماعية

 تقومي املشروعات - التعلي  التعاوين
 بطاقة املالحظة املنظمة -

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-
1 

 يستعمل الطالب الربامج احلاسوبية يف التخريجأن 
 

التعل  الذاي 
ابستخدام 
البحث يف 
املصادر 
 االلكرتونية

 بطاقة املالحظة -
 تقومي املشروعات -

4-
2 

أن يستخدم الطالب الربامج احلاسوبية اليت ختدم 
 املصادر احلديثية.

  املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال ينطبق

 
 هام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول م .35
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م

 خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من 

 يالتقيي  النهائ
 %10 الثامن االختبار النصفي 1
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 %40 مستمرة واجبات 2
 %50 السادس عشر االختبار النهائي 3
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم: .ص

  ص  لكل عضو هيئة تدريس يف الربانمج طالب أو أكثر حبيث يكون لكل طالب مرشد أكادميي خاص به. -
 و ص  كل عضو هيئة تدريس ساعتني مكتبيتني أسبوعًيا ملقابلة الطلبة وتقدمي الدع  املناسب هل . -
 واصل الطالب مع مرشده ابهلاتف احملمول واإلمييل ويت  تقدمي الدع  املناسب ابلطريقة املناسبة له. يف احلاالت العاجلة يت -

 مصادر التعل م 
 أوال: املصادر األصيلة والكتب املطبوعة

 مقرر التخريج ومنهج احلك  على احلديث. -
 ختريج احلديث، د. عبد العزيز الشايع. -
 مذكرة التخريج، د. إبراهي  الالح  -
 ندُرس عل  ختريج احلديث، د. محزة عبد هللا املليباري. كيف -
 عل  التخريج ودوره يف خدمة السنة، د. عبد الغفور البلوشي. -

 اثنًيا: اجملالت العلمية والتقارير وغريها: 
 مجيع األحباث والدراسات املتعلقة مبنهجية الدراسات يف جمال التخريج. -

 تواصل االجتماعي:اثلثًا: املواد االلكرتونية ووسائل ال
 موقع ملتقى أهل احلديث / موقع موسوعة صحيح البخاري -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:رابًعا: 
 جامع خادم احلرمني للسنة النبوية / املكتبة الشاملة -
 راهي  الالح ، ود. تركي الغميزاملواد املرئية واملسموعة يف جمال املقرر مثل دورات: أ.د. إب -

 املرافق املطلوبة 
 متطلبات املقرر الدراسي من املرافق:
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 :)املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها 
 قاعة دراسة نظرية، يستحسن طاوالت اجملموعات          

  ة، والربجميات وغريها(:أجهزة تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكي 
 شاشة عرض. -  إحضار الطلبة حواسيبه .  -

 :)يوجدال مصادر أخرى )حددها: مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا  

  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 وص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبص 

 يف هناية كل درس يقوم املعل  أبخذ التغذية الراجعة من الطلبة. -
 يف هناية الفصل الدراسي يقدم الربانمج استبانة للطلبة ألجل احلصول على التغذية الراجعة. -

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم 
 تصر عن املقرر حيتوي على جوانب تطويره حبسب رأي املدرسني.يف هناية الفصل يكتب تقرير خم -

 :إجراءات تطوير التدريس 
 من خالل التحسني بناء على التقارير والتغذية الراجعة -
  ابلقس همن خالل برانمج )جتربيت يف التدريس( حبيث  تار أستاذ أو أكثر لعرض جتربة متميزة يف تدريس املقرر أمام زمالئ -

 حقق من معايري إجناز الطالب: إجراءات الت 
 اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة مستقلني ابلربانمج. -

 :إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره 
ن درسوا املقرر ألساتذة الذييف هناية الفصل الدراسي جيتمع منسق الربانمج وبعض أعضاء جلنة حتديث الربانمج مع ا -

من  %25وتناقش التقارير والتغذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث يت  الرفع جمللس القس  خبطة التحسني مبا ال يتجاوز 
 حمتوى املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة التوصيف اجلديد واعتماده من القس  مصادقة عميد الكلية عليه.

 

 د. عبد الرمحن بن نويفع بن فاحل الُسلمي                 اسم منسق الربانمج:

 ويف شطر الطالبات: د. عائشة بنت فراج علي الُعقال           

 ه1440-1-1 التاريخ ...................................... :التوقيع
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

                                                                                                         هـ1440-1-1  اتريخ التوصيف:                                       جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية: 
 الكتاب والسنة القسم:                                                           الدعوة وأصول الدين لكلية:ا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 
 602667-2اسم املقرر الدراسي: مناهج البحث العلمي                              رمز املقرر:  05
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 ديث وعلومهماجستري احل. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3
  الفصل الدراسي األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6
 يف شطر الطالبات ابلزاهر. فرع أو فروع تقدمي املقرر: يف شطر الطالب ابلعابدية و 7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية% 

    

 النسبة: ال التعليم اإللكرتوين  

    

 )النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  

    

 النسبة: ال ابملراسلة  

    

  ة:النسب ال أخرى تذكر  
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 تعليقات: 
 ال يقدم هذا املقرر إال على سبيل االنتظام واحلضور الفعلي يف قاعات الدراسة.

 األهداف 
  هدف املقرر الرئيسي:

فصيل املعارف املهمة يف مناهج البحث العلمي، إجراء وكتابة، وتطبيقها بشكل صحيح؛ من أجل تكوين املنهجية يف 
 العلمي يف البحوث والدراسات.شخصية الباحث، وضمان جودة انتاجه 

 وصف خطط تطوير وحتسني املقرر:
تعتمد اخلطة التحسينية للمقرر على تقارير املدرسني والتغذية الراجعة من الطالب يف هناية الفصل الدراسي، وتتضمن 

مليات التحديث عخطط حتديثه متابعة اجلديد يف نتائج البحوث والدراسات واملطبوعات اليت متس حمتوى املقرر، وجترى 
 بشكل دوري ومستمر.

)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل وصف املقرر الدراسي  .س
 الربانمج(. 

 وصف عام للمقرر: 
على البحث وفق  دربهذا املقرر يقدم للطلبة املعارف الضرورية يف مناهج البحث العلمي، إجراء وكتابة، وميكنه  من الت

 هذه املنهجيات من خالل مشروع املقرر.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .36

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

طريقة الدراسة جتمع بني النظري والتطبيقي، حبيث يتعلم الطلبة مناهج البحث 
ب اختياره من قبل الطالاإلجرائية والكتابية، ويطبقوهنا يف موضوع لكل طالب يتم 

 إبشراف األستاذ.
 )مقدمة املنهج(

 مناهج البحث العلمي وأمهيتها
 املنهج االستداليل

1 2 

 املنهج التجرييب
 املنهج التارخيي

1 2 
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 حتديد مستوى الدراسة:
 الدراسات االستطالعية والوصفية والتقييمية. 

 حتديد طريقة الدراسة 
 الدراسة االستقرائية 

عينة العشوائية.ودراسة ال  

1 2 

 2 1 وضع خطة البحث واختيار منهجه
 2 1 مجع املادة العلمية من املصادر وتصنيفها وتوثيقها.

 2 1 دراسة املادة العلمية وفق اخلطة.
 2 1 استخالص النتائج واختبارها.

 منهج كتابة البحث العلمي
ابملقدمات مث  طبيعة كتابة البحث العلمي: كتابة موضوعية وعرض حقائق تبدأ

 املعاجلات )الدراسة( مث استخالص النتائج. 

1 2 

 2 1 تقسيم البحث إىل أجزاء: أبواب، فصول، مباحث، مطالب.

األمانة العلمية: عزو املعلومات إىل املصادر، النقل الصحيح عن املصادر،  -
 ضوابط التصرف يف النصوص املقتبسة.

 ضبط الكتابة وعالمات الرتقيم. -

1 2 

 نتائج البحث وتوصياته. كتابة -
 كتابة ملخص البحث ووضع الفهارس والكشافات. -

1 2 

 أخالقيات الباحث يف علوم الكتاب والسنة -
 

1 2 

 2 1 التعريف ابملنح البحثية لطلبة الدراسات العليا. -

 4 2 مناقشة مشاريع البحث للطلبة.
15 30 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .37
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 حماضرات

س درو 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .38
 مية واملراجع احلديثة والبحوث والدراساتما ال يقل عن ساعتني أسبوعًيا قراءة ذاتية من خالل املصادر القد  

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .39

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 عل  املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعل  املناسبة.: ق  مبلء اجلدول مبخرجات تأوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقيي  وتتسق معها ومع خمرجات التعل  املستهدفة.اثنياً  -
سق خمرجات تعل  املقرر ت: ضع طرق التقيي  املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعل  بدقة، وجيب أن تاثلثاً  -

املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعل  وتعلي  متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن 
 يتضمن كل مقرر خمرجات تعل  يف كل جمال من جماالت التعل .

Curriculum Map      خريطة منهج املقرر  

 م
االت اإلطار الوطين خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جمل
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات 
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
التعل  ابالكتشاف  أن يصف الطالب املنهج االستدالي، والتجرييب، والتار ي. 1-1

 االستقرائي
 تقومي دراسة احلالة 

أن يعرف الطالب طريقة التعامل مع املصادر واملراجع وتصنيفها  1-2
 در أصيلة ومراجع فرعية.إىل مصا

اخلرائط 
د إعدااملفاهيمية 

 البحوث

 االختبارات
 تقومي البحوث

أن يذكر الطالب طريقة معاجلة املعلومات املسبقة املتوفرة يف  1-3
 املصادر يف مجعها وتوثيقها واستثمارها.

 اإللقاء 
 واحملاكاة

 االختبارات 
 تقومي البحوثو 
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 م
االت اإلطار الوطين خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جمل
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات 
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

طالب طريقة الكتابة العلمية للبحث العلمي، أن يذكر ال 1-4
 وتقسيمه إىل أجزاء تكاملية: أبواب وفصول ومباحث ...إخل.

 والبحث العلمي
 

 

 أن يعرض الطالب طريقة كتابة مقدمة البحث وخامتته. 1-5
اإللقاء واحلوار  أن يصف الطالب طريقة توثيق الفهارس واألدلة. 1-6

 العلمي
 والبحث العلمي

 

االختبارات وتقومي 
 البحوث
 

 أن حيدد الطالب الطريقة املناسبة الختيار منهج البحث. 1-7

 املهارات املعرفية 2
أن يفرق الطالب بني األسلوب االستطالعي واألسلوب الوصفي  2-1

 واألسلوب التقييمي يف البحوث والدراسات.
 تقومي دراسة احلالة حل املشكالت

 تقومي دراسة احلالة     املشكالتحل       دراسةأن  تار الطالب مشكلة حبث حتتاج إىل 2-2
أن يضع الطالب خطة حبث املتكاملة وملنهج األمثل للوصول  2-3

 إىل نتائجه
بطاقة املالحظة  التعل  ابحملاكاة

 املنظمة
التعل   أن  تار الطالب املصادر الرئيسة لبحثه والفرعية 2-4

ابالكتشاف 
 االستقرائي

 تقومي التقارير

أن يستقصي الطالب املادة العلمية من املصادر بطريقة منهجية  2-5
 شاملة

 املشروع البحثي
 
 

تقومي املشروع 
 البحثي

 أن يدرس الطالب املادة العلمية دراسة وافية 2-6 
 أن يستخل  الطالب النتائج بشكل دقيق ويتحقق من صدقها 2-7
 ابملقدمات دائأن يكتب الطالب البحث ابلطريقة املنهجية مبت 2-8

 مث الدراسة مث النتائج.
 أن يوثق الطالب احملتوى العلمي املنقول من املصادر واملراجع 2-9
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 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يعتمد الطالب على نفسه يف الرجوع إىل املصادر  3-1

 واستخالص الفوائد.
تقومي املشروع  املشروع البحثي

 البحثي
 التعل  التعاوين أن يتقن التواصل مع اجملموعة اليت يعمل معها 3-2

 
بطاقة املالحظة 

 املنظمة 
 

أن يلتزم الطالب إبجناز اجلزء اخلاص به من املهام  3-3
 اجلماعية

 أن يبادر الطالب مبساعدة العناصر العاملة يف فريقه 3-4
 ىأن حيفز الطالب اجملموعة للتنافس مع الفرق األخر  
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يعرض الطالب رأي فريقه ويناقش آراء الفرق  4-1

 األخرى مبوضوعية وإقناع.
 املناظرة

 العروض التطبيقية
بطاقة املالحظة 

 املنظمة
 تقومي العروض

أن يستخدم الطالب الربامج احلاسوبية اليت ختدم  4-2
 احلديثية.املصادر 

التعل  الذاي ابستخدام 
 املصادر اإللكرتونية

تقومي املشروع 
 البحثي 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال ينطبق 5-1

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .40
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م

 ، مالحظة......اخل(خطابة، تقدمي شفهي
األسبوع 

احملدد 
 لتسليمه

نسبته من 
التقييم 
 النهائي

 %20 مستمر املالحظة والتقيي  املستمر 1
 %50 مستمرة املشروع البحثي 2

السادس  االختبار النهائي )حتريري نظري( 3
 عشر

30% 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ض
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 الب أو أكثر حبيث يكون لكل طالب مرشد أكادميي خاص به. ص  لكل عضو هيئة تدريس يف الربانمج ط -
 و ص  كل عضو هيئة تدريس ساعتني مكتبيتني أسبوعًيا ملقابلة الطلبة وتقدمي الدع  املناسب هل . -
 يتواصل الطالب مع مرشده ابهلاتف احملمول واإلمييل ويت  تقدمي الدع  املناسب ابلطريقة املناسبة له.  -
 مصادر التعل م 

 أوال: املصادر األصيلة والكتب املطبوعة
 مناهج البحث العلمي د. عبد الرمحن بدوي  -
 املدخل إىل الدراسات التار ية الجنلو وسيبونوس، ترمجة د. عبد الرمحن بدوي -
 كتابة البحث العلمي صياغة جديدة د. عبد الوهاب أبو سليمان -
 أجبدايت البحث يف العلوم الشرعية، د. فريد األنصاري -
 )أي كتاب يشرح مناهج البحث العلمي من جهة إجرائية أو يشرح كتابة البحث العلمي( -
 )مجيع الكتب اخلاصة مبنهج البحث احلديثي( -
 اثنًيا: اجملالت العلمية والتقارير وغريها: 

 مجيع األحباث والدراسات اخلاصة مبناهج البحث احلديثي. -
 الجتماعي:اثلثًا: املواد االلكرتونية ووسائل التواصل ا

 موقع ملتقى أهل احلديث. -
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:رابًعا: 

 برجميات د. سعود العقيل  -
 قوالب البحوث -

 املرافق املطلوبة 
 :متطلبات املقرر الدراسي من املرافق

 واملعامل، وغريها(:)قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض املباين ، 
 قاعة دراسة نظرية، يستحسن طاوالت اجملموعات          

  أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: أجهزة تقنية( 
 إحضار الطلبة حواسيبه .  -
 شاشة عرض. -

 يوجدال أو أرفق قائمة هبا(:)حددها: مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها،  مصادر أخرى  
  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
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 :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس 
 يف هناية كل درس يقوم املعل  أبخذ التغذية الراجعة من الطلبة. -
 حلصول على التغذية الراجعة.يف هناية الفصل الدراسي يقدم الربانمج استبانة للطلبة ألجل ا -

 : اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القس 
 يف هناية الفصل يكتب تقرير خمتصر عن املقرر حيتوي على جوانب تطويره حبسب رأي املدرسني. -

 :إجراءات تطوير التدريس 
 من خالل التحسني بناء على التقارير والتغذية الراجعة -
  ل برانمج )جتربيت يف التدريس( حبيث  تار أستاذ أو أكثر لعرض جتربة متميزة يف تدريس املقرر أمام زمالئه ابلقسمن خال -

 والكلية.
 إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب : 

 اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة مستقلني ابلربانمج. -
 ورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:إجراءات التخطيط للمراجعة الد 

يف هناية الفصل الدراسي جيتمع منسق الربانمج وبعض أعضاء جلنة حتديث الربانمج مع األساتذة الذين درسوا املقرر  -
من  %25 زوتناقش التقارير والتغذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث يت  الرفع جمللس القس  خبطة التحسني مبا ال يتجاو 

 حمتوى املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة التوصيف اجلديد واعتماده من القس  مصادقة عميد الكلية عليه.
 

 د. عبد الرمحن بن نويفع فاحل الُسلمي       اسم منسق الربانمج:

  ويف شطر الطالبات: د. عائشة بنت فراج علي الُعقال

 ه1440-1-1 التاريخ ............................................ :التوقيع
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 الفصل الدراسي الثاين 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
                                                                                                            هـ1440-1-1  اتريخ التوصيف:                             جامعة أم القرى             اسم املؤسسة التعليمية: 

 الكتاب والسنة القسم:                                                                  الدعوة وأصول الدين لكلية:ا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 
 602670-2 رمز املقرر:                                           ديثدراسات يف علل احل: اسم املقرر الدراسي.1
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
  ماجستري احلديث وعلومه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3
 ثاينالفصل الدراسي ال. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: التخريج ودراسة احلديث 5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن َل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: يف شطر الطالب ابلعابدية ويف شطر الطالبات 7

 ابلزاهر
 لدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. منط ا8
 100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية% 

    

 النسبة: ال التعليم اإللكرتوين  

    

 )النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  

    

 النسبة: ال ابملراسلة  

    

 النسبة: ال أخرى تذكر  
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 تعليقات: 
 ر إال على سبيل االنتظام واحلضور الفعلي يف قاعات الدراسة.ال يقدم هذا املقر 

 األهداف 
 هدف املقرر الرئيس:

فصيل الطالب يف عل  العلل ومسالك اإلعالل لدى األئمة، وربطه ابملصادر اخلاصة بعل  العلل، ومتكينه من مقارنة 
اق فرد وعالمات النكارة وقرائنها، وفتح آفاملروايت ودراسة االختالف على الراوي والرتجيح فيه، ودراسة أحوال الت

 الدراسات يف عل  العلل. 
 وصف خطط تطوير وحتسني املقرر:

تعتمد اخلطة التحسينية للمقرر على تقارير املدرسني والتغذية الراجعة من الطالب يف هناية الفصل الدراسي، وتتضمن 
يات التحديث طبوعات اليت متس حمتوى املقرر، وجترى عملخطط حتديثه متابعة اجلديد يف نتائج البحوث والدراسات وامل

 بشكل دوري ومستمر.
)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو وصف املقرر الدراسي  .ش

 دليل الربانمج(. 
 : وصف عام للمقرر

 . آفاق إجراء الدراسات فيه يف مرحلة املاجستري هذا املقرر خمص  لتأصيل الطالب يف عل  العلل ومصادرة وفتح
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .41

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 املقدمة: 
 )املقرر جيمع بني النظرية والتطبيق(

أمهية التوقي من األسباب اخلفية للقدح يف الرواايت؛ بواسطة عل  العلل، يف: الكشف عن 
الثقات ومن يعترب حبديثه ، واكتشاف االنقطاع اخلفي يف اإلسناد.أخطاء   

 وأمهية استثمار املصنفات واملصادر يف هذا العل  اجلليل.
األئمة املتبوعني يف العلل ه  النقاد الذين عاشوا يف عصر الرواية، )كلمة احلافظ ابن حجر 

 يف النكت(
إذا َل جتمع طرقه َل تفهمه()الباب إذا َل جتمع طرقه َل تتبني علته( )الباب   

1 2 
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 مجع طرق احلديث وأحاديث الباب 
 االختالف على الراوي

)دراسة تطبيقية على حديث )اختلف فيه على راويه(، وشرطه أن يكون موجوًدا يف العلل 
 الكبري للرتمذي وعلل ابن أِب حامت وعلل الدارقطين(

 مجع مجيع طرق احلديث ورواايته
صد جوانب االتفاق واالختالف فيها ومجع قرائن الرتجيحمقارنة الرواايت ور   

النتائج املتوقعة ال خترج عن: قبول مجيع أوجه االختالف لكوهنا حمتملة، أو رد مجيع أوجه 
االختالف لالضطراب، أو الرتجيح وقبول بعض الطرق ورد أخرى، أو إعالن التوقف وعدم 

 القدرة على اختاذ القرار؛ بناء على القرائن.
متابعة دراسة احلديث()  

 قرائن الرتجيح ال ميكن حصرها، وكل حديث له نظر خاص.
أه  قرائن الرتجيح بني الرواايت املختلفة: الواثقة، والكثرة. )أمهية معرفة طبقات الرواة عن 

 الشيوخ(.
 مجع أحكام أئمة العلل وتصرفاهت  والتأليف بينها واخلروج ابلتصور الكامل.

جيح، واستثمار أحكام األئمة وتصرفاهت  يف احلك  النهائي()استخالص قرائن الرت   

2 4 

 تفرد الراوي مبا ال حيتمل
 دراسة تطبيقية على حديث معلول )ال يتابع عليه راويه(

 مجع طرق احلديث وأحاديث الباب
 النظر يف رواايت الشيخ املتفرد عنه واستخراج األحاديث القريبة يف معناها من هذا احلديث

يف شيوخ الراوي املتفرد ابحلديث االخرين هل منه  من يروي هذا احلديثالنظر   
النظر يف حال الراوي املتفرد والشيخ املتفرد عنه، عالقته به، ومدى مالزمته له، وواثقته عنه، 

 وهل الشيخ مكثر، وهل له أصحاب مالزمون ثقات.
 قرائن الرتجيح يف قبول التفرد ورده

   والتأليف بينها ومجع القرائن وإصدار احلك  النهائي   مجع أحكام األئمة وتصرفاهت

2 4 

 4 2 توزيع حديث معلول على الطلبة لكي يعملوا بشكل مجاعي عليه ومناقشته   
 6 3 توزيع ثالثة أحاديث على كل طالب لكي يصلوا إىل احلك  النهائي فيها ومناقشتها

 4 2 أجناس العلة
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ااملصادر يف عل  العلل ومناهجه  2 4 
 2 1 مناذج من البحوث والدراسات املعاصرة يف علل احلديث.

15 30 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .42
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 فردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:التعلم ال -عدد ساعات الدراسة  .43
 ما ال يقل عن ساعتني أسبوعًيا من خالل املصادر القدمية واملراجع احلديثة والبحوث والدراسات  

 
خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .44

 تدريسها
 د اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيد

 : ق  مبلء اجلدول مبخرجات تعل  املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعل  املناسبة.أوالً  -
 هدفة.ات التعل  املست: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقيي  وتتسق معها ومع خمرجاثنياً  -
: ضع طرق التقيي  املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعل  بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعل  املقرر اثلثاً  -

املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعل  وتعلي  متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن 
 جات تعل  يف كل جمال من جماالت التعل .يتضمن كل مقرر خمر 

Curriculum Map      خريطة منهج املقرر  

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات 
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات 
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

 العصف الذهين - أن يُظهر الطالب أمهية دراسة علل احلديث. 1-1
 شحلقات النقا -
 

 االختبارات -
تقومي  -

 التقارير
أن يذكر الطالب أمهية مجع طرق احلديث وأحاديث الباب يف  1-2

 اكتشاف العلة. 
التعل   -

ابالكتشاف 
 االستقرائي

تقيي  دراسة 
 احلالة

التعل   - أن يعدد أه  قرائن الرتجيح عند االختالف. 1-3
ابالكتشاف 
 االستنباطي

 تقومي التقارير

أه  مصادر عل  العلل من حيث املنهج أن يصف الطالب  1-4
 واالستيعاب.  

 اإللقاء واملناظرة  -
 دراسة احلالة -

 االختبارات
تقيي  دراسة 

 احلالة
 املهارات املعرفية 2
التعل  االستكشايف  أن حيدد الطالب موضع العلة بعد مجع طرق احلديث والباب. 2-1

 ابالستقراء واملقارنة
بطاقة املالحظة 

 املنظمة 
التعل  االستكشايف  أن يبني الطالب نوع العلة بعد حتديد موضعه. 2-2

 ابملقارنة والربط
 االختبارات -
تقومي دراسة  -

 احلالة
 

التعل  االستكشايف  أن حيصر الطالب األوجه احملتملة قبل البدء يف الدراسة. 2-3
 االستنباطي

اوي ر أن يشرح الطالب األوجه احملتملة عند اختالف أصحاب ال 2-4
 عليه.

التعل  ابالكتشاف 
 االستقرائي

أن يفرق الطالب بني التفرد عن الراوي املكثر والتفرد عن الراوي  2-5
 غري املكثر.

تقومي اخلرائط  اخلرائط املفاهيمية
 املفاهيمية
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات 
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

أن يتتبع الطالب كالم النقاد وتطبيقاهت  على احلديث وعلى  2-6
 رواته.

التعل  االستكشايف 
ي، االستقرائ

 االستنباطي

 االختبارات  -
تقومي دراسة  -

 احلالة
أن يؤلف الطالب من أقوال النقاد وتطبيقاهت  تصورًا عن الراجح  2-5 

 يف املسألة
التعل  االستكشايف 

 االستنباطي
أن يستنبط الطالب قرائن الرتجيح من خالل صورة احلديث  2-6

 ومواقف األئمة.
التعل  االستكشايف 

 االستنباطي
تقومي دراسة  املناظرة أن يصدر الطالب حكمه وترجيحه يف املسألة مع االستدالل. 2-7

 احلالة 
 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يعتمد الطالب على نفسه ابلرجوع إىل املصادر  3-1

 واستخالص الفوائد.
التعل  الذاي ابستخدام 

 املصادر
  تقومي التقارير

بطاقة  التعل  الذاي الطالب إبجناز الواجبات الفردية يف موعدهاأن يلتزم  3-2
املالحظة 
 املنظمة 

أن يلتزم ابلطالب إبجناز اجلزء اخلاص به من الواجبات  3-3
 اجلماعية

بطاقة  التعل  التعاوين
املالحظة 
 املنظمة

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 الطالب مادة خمتصرة يشرح فيها جزئية خمتارةأن يعرض  4-1

 من املنهج مستخدما مهارات العرض واإللقاء.
 التعل  ابحملاكاة
 العروض التقدميية

تقومي العروض 
 التقدميية
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بطاقة  -
املالحظة 
 املنظمة
  

أن يستخدم الطالب الربامج احلاسوبية اليت ختدم  4-2
 املصادر احلديثية.

 مالتعل  الذاي ابستخدا
 املصادر اإللكرتونية

  تقومي التقارير

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال ينطبق 5-1

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .45
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م

 خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع 

احملدد 
 ليمهلتس

نسبته من 
التقييم 
 النهائي

 %20 الثامن االختبار النصفي 1
 %30 مستمرة واجبات 2
 %50 السادس عشر االختبار النهائي 3
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ط

  ص  لكل عضو هيئة تدريس يف الربانمج طالب أو أكثر حبيث يكون لكل طالب مرشد أكادميي خاص به. -
 دريس ساعتني مكتبيتني أسبوعًيا ملقابلة الطلبة وتقدمي الدع  املناسب هل . ص  كل عضو هيئة ت -
 يتواصل الطالب مع مرشده ابهلاتف احملمول واإلمييل ويت  تقدمي الدع  املناسب ابلطريقة املناسبة له.  -

 مصادر التعل م 
 أوال: املصادر األصيلة والكتب املطبوعة

 يث( )مجيع املصنفات والدراسات يف علل احلد -
 العلل البن املديين -
 العلل الكبري للبخاري -
 العلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد -
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 العلل البن أِب حامت -
 العلل للدارقطين -
 شرح علل الرتمذي البن رجب -
 املنهج العلمي يف دراسة احلديث املعل، د. علي بن عبد هللا الصياح. -
 قواعد العلل وقرائن الرتجيح، د. عادل الزرقي. -
 جيح بني احملفوظ والشاذ وزايدة الثقة، لنادر العمراينقرائن الرت  -
 وجوه ترجيح أحكام املتقدمني على املتأخرين يف علل احلديث، د. محد بن إبراهي  العثمان -

 اثنًيا: اجملالت العلمية والتقارير وغريها: 
 مجيع األحباث والدراسات املتعلقة مبنهجية الدراسات يف جمال علل احلديث. -

 املواد االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي:اثلثًا: 
 موقع ملتقى أهل احلديث، وموقع الدرر السنية. -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:رابًعا: 
 املكتبة الشاملة، جامع خادم احلرمني الشريفني للسنة النبوية  -
 جمال املقرر املواد املرئية واملسموعة يف -

 املرافق املطلوبة 
 :متطلبات املقرر الدراسي من املرافق

 قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: املباين( 
 قاعة دراسة نظرية، يستحسن طاوالت اجملموعات          

  ها(:)أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغري  أجهزة تقنية 
 إحضار الطلبة حواسيبه .  -
 شاشة عرض. -

 يوجدال )حددها: مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى  
  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس 
  هناية كل درس يقوم املعل  أبخذ التغذية الراجعة من الطلبة.يف -
 يف هناية الفصل الدراسي يقدم الربانمج استبانة للطلبة ألجل احلصول على التغذية الراجعة. -

 : اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القس 
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 على جوانب تطويره حبسب رأي املدرسني.يف هناية الفصل يكتب تقرير خمتصر عن املقرر حيتوي  -
 :إجراءات تطوير التدريس 

 من خالل التحسني بناء على التقارير والتغذية الراجعة -
من خالل برانمج )جتربيت يف التدريس( حبيث  تار أستاذ أو أكثر لعرض جتربة متميزة يف تدريس املقرر أمام زمالئه ابلقس   -

 والكلية.
 ري إجناز الطالبإجراءات التحقق من معاي : 

 اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة مستقلني ابلربانمج. -
 :إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره 

ن درسوا املقرر ييف هناية الفصل الدراسي جيتمع منسق الربانمج وبعض أعضاء جلنة حتديث الربانمج مع األساتذة الذ -
من  %25وتناقش التقارير والتغذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث يت  الرفع جمللس القس  خبطة التحسني مبا ال يتجاوز 

 حمتوى املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة التوصيف اجلديد واعتماده من القس  مصادقة عميد الكلية عليه.
 

 . عبد الرمحن بن نويفع فاحل الُسلميد            اسم منسق الربانمج:

  ويف شطر الطالبات: د. عائشة بنت فراج علي الُعقال

 ه1440-1-1 التاريخ ............................. :التوقيع
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
                                                                                                             هـ1440-1-1  ريخ التوصيف:ات                                           جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية: 

 الكتاب والسنة القسم:                                                             الدعوة وأصول الدين لكلية:ا

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه التعريف 
 602671-2رمز املقرر:                               اسم املقرر الدراسي: دراسات تطبيقية يف اجلرح والتعديل 06
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري احلديث وعلومه3
 الفصل الدراسي الثاينسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: . ال4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: التخريج ودراسة األسانيد5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 شطر الطالبات التعليمية: يف شطر الطالب ابلعابدية ويف . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن َل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة7

 ابلزاهر
 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. 8
 100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية% 

    

 النسبة: ال التعليم اإللكرتوين  

    

 )النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  

    

 النسبة: ال ابملراسلة  

    

 النسبة: ال أخرى تذكر  
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 تعليقات: 
 ال يقدم هذا املقرر إال على سبيل االنتظام واحلضور الفعلي يف قاعات الدراسة.

 األهداف 
 هدف املقرر الرئيس:

يف جمال  يفصيل الطالب نظراًي وتدريبه على إقامة الدراسات التطبيقية يف عل  اجلرح والتعديل؛ لفتح آفاق البحث العلم
 اجلرح والتعديل أمام الطلبة والدارسني.

 وصف خطط تطوير وحتسني املقرر:
تعتمد اخلطة التحسينية للمقرر على تقارير املدرسني والتغذية الراجعة من الطالب يف هناية الفصل الدراسي، وتتضمن 

ى عمليات التحديث حمتوى املقرر، وجتر خطط حتديثه متابعة اجلديد يف نتائج البحوث والدراسات واملطبوعات اليت متس 
 بشكل دوري ومستمر.

)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو وصف املقرر الدراسي  .ص
 دليل الربانمج(. 

 وصف عام للمقرر: 
املشاركة يف  اجلرح والتعديل، ومتكينه من هذا املقرر خمص  لتمكني الطالب من اإلملام الشامل ابملسائل النظرية يف عل 

إجراء الدراسات التطبيقية ملا حيتاج إىل حبث ودراسة من مسائل هذا العل  اجلليل؛ لتمكني أصحاب امليول من الطلبة من 
 تسجيل موضوعاهت  فيه. إضافة إىل أنه من متطلبات عل  العلل واحلك  على احلديث. 

 
 :املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا .46

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

 املقدمة: 
عل  اجلرح والتعديل هو أحد فرعي عل  الرجال الذي يتضمن: عل  التاريخ، وعل  اجلرح 

 والتعديل.
يبحث عل  اجلرح والتعديل يف الراوي من جهتني: عدالته، وضبطه، وهو مبسائله يغطي ما 

احلديث الصحيح: )أن يكون الراوي عدال ضابطا(،  يتطلبه الشرطان الشهريان يف شروط
 بينما يغطي عل  التاريخ ما يتعلق بشرط )اتصال اإلسناد(.

 تعريف العدالة، وحمرتزات اشرتاطها.

1 2 
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 أنواع العدالة.
 تعريف الضبط وحمرتزات اشرتاطه.

 أنواع الضبط. 
 اجلرح يف العدالة: الراوي املرتوك وأنواع الرتك

ع وحك  روايتهالراوي املبتد   
 شديد الغفلة وخمتل العقل

 )دراسات يف الرواة املرتوكني(
 )دراسات يف الرواة املوصوفون ابلبدعة(

 )دراسات يف الرواة املوصوفون ابلصالح وترك احلديث(

2 4 

 اجلهالة وأنواعها:
 )دراسات يف الراوي اجملهول(

 )دراسات يف الرواة الذين َل يرد فيه  جرح وال تعديل(
هج ابن حبان يف كتابه الثقاتمن  

1 2 

 ضابط الراوي خفيف الضعف:
 )دراسات يف الرواة املوصوفون أبهن  يف مراتب االعتبار(
 )دراسات يف الرواة املوصوفون أبهن  يف مراتب النظر(

 )دراسات يف االختالط والتغري أبخرة(

2 4 

 طبقات الرواة عن األئمة:
 )دراسات يف الطبقات عن األئمة(

1 2 

: املراتب األربعة الكربى، ومراتب كل مرتبة، والتفضيل بني الرواة، سلم اجلرح والتعديل
 والتفضيل اخلاص يف شيخ أو حال أو أحاديث أو بلد.

 )دراسات حترير مرتبة الراوي(

2 4 

سعة الدالالت اللغوية للعبارات، اصطالحات األئمة يف  ألفاظ اجلرح والتعديل، 
ت اخلاصة، األلفاظ النادرة.األلفاظ، االصطالحا  

 )دراسات ألفاظ اجلرح والتعديل( 

2 4 
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 تعارض عبارات اجلرح والتعديل وقواعد الرتجيح عند التعارض
 تعارض عبارات الناقد الواحد، والعمل يف ذلك.
 تعارض عبارات األئمة النقاد، والعمل يف ذلك.

 اختالف تلخي  احلافظني الذهيب وابن حجر حلال الراوي 
 دراسات يف تعارض أقوال الناقد( )دراسات يف تعارض أقوال النقاد()

2 4 

 4 2 )دراسات الزوائد على كتب اجلرح والتعديل(
15 30 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .47
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 املعتمدة الساعات
 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .48
 ما ال يقل عن ساعتني أسبوعًيا من خالل املصادر القدمية واملراجع احلديثة والبحوث والدراسات  

 
ات واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجي خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت .49

 تدريسها
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : ق  مبلء اجلدول مبخرجات تعل  املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعل  املناسبة.أوالً  -
 لتدريس اليت تناسب طرق التقيي  وتتسق معها ومع خمرجات التعل  املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات ااثنياً  -
: ضع طرق التقيي  املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعل  بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعل  املقرر اثلثاً  -

ة أنه ال يلزم أن كاملة، مع مالحظاملستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعل  وتعلي  مت
 يتضمن كل مقرر خمرجات تعل  يف كل جمال من جماالت التعل .

Curriculum Map      خريطة منهج املقرر  
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
ا لب العدالة وأنواعها تعريفا حمررًا مبينً أن يُعرِ ف الطا 1-1

 حمرتزات شروطها.
التعل  ابالكتشاف 

 االستقرائي
 تقومي دراسة احلالة

التعل  ابالكتشاف  أن يعدد الطالب أنواع اجلهالة وحك  كل نوع. 1-2
 االستقرائي

تقومي اخلرائط 
 املفاهيمية

لتعل  ابالكتشاف ا أن يذكر الطالب حك  رواية املبتدع على التحرير. 1-3
 االستنباطي

تقومي اخلرائط 
 املفاهيمية

أن يذكر الطالب ضابط احلك  خبارم املروءة، وعلة رد  1-4
 رواية خمروم املروءة.

التعل  ابالكتشاف 
 االستقرائي

 تقومي دراسة احلالة

التعل  ابالكتشاف  أن يعدد الطالب درجات العدالة. 1-5
 االستنباطي

تقومي اخلرائط 
 هيميةاملفا

أن يذكر الطالب حك  رواية الراوي غري العدل، والذي  1-6
 َل تثبت عدالته.

 اإللقاء  -
 املناظرة -

 االختبارات 
 تقومي دراسة احلالة 

التعل  ابالكتشاف  أن حيدد الطالب أسباب اختالل ضبط الرواة. 1-7
 االستقرائي

 تقومي دراسة احلالة

التعل  ابالكتشاف  ئمة ضبط الراوي.أن يذكر الطالب طريقة معرفة األ 1-8
 االستقرائي

تقومي اخلرائط 
 املفاهيمية

 املهارات املعرفية 2
أن يطبق الطالب املعرفة النظرية يف دراسته التطبيقية  2-1

 تطبيًقا صحيًحا.
 تقومي دراسة احلالة حل املشكالت

 
 حل املشكالت أن ينزل الطالب الراوي منزلته من الضبط. 2-2
أن يستدل الطالب أبقوال أئمة اجلرح والتعديل  2-3

 وتصرفاهت  على ترجيحاته.
 احملاكاة
 املناظرة
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

أن يستثمر الطالب جهود األئمة املتأخرين يف تلخي   2-4
 حال الراوي. 

التعل  االستكشايف 
االستدالي ابملقارنة 

 واملوازنة
أن يوجه الطالب سبب وجود بعض املبتدعة يف رواة  2-5

 حيحني.الص
التعل  ابالكتشاف 

 االستقرائي
 تقومي دراسة احلالة

أن يفسر الطالب سبب اضطراب رواية الشيوخ  2-6
 وتضعيف من يقبل التلقني

التعل  ابالكتشاف 
 االستنباطي واالستقرائي

تقومي دراسة -
 احلالة

تقومي اخلرائط -
 املفاهيمية

أن يصنف الطالب طبقات الرواة عن إمام مكثر  2-7
 لزهري(.)كا

تقومي اخلرائط  اخلرائط املفاهيمية
 املفاهيمية

أن يوضح الطالب العالقة بني عل  اجلرح والتعديل وعل   2-8
 العلل.

التعل  االستكشايف 
 االستنباطي 

 االختبارات  
 

أن جيمع الطالب الزوائد على عل  اجلرح والتعديل من  2-9
 خالل األسانيد وبطون املصادر.

ايف التعل  االستكش
 االستقرائي 

 تقومي دراسة احلالة

 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يتحمل الطالب مسؤولية الرجوع إىل املصادر  3-1

 واستخالص الفوائد معتمًدا على نفسه
التعل  الذاي ابستخدام 

 املصادر
 تقيي  التقارير

بطاقة املالحظة  التعل  الذاي عدهاو أن يلتزم الطالب إبجناز الواجبات الفردية يف م 3-2
 املنظمة

إبجناز اجلزء اخلاص به من الواجبات  أن يلتزم الطالب 3-3
 اجلماعية

بطاقة املالحظة  التعلي  التعاوين
 املنظمة

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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تارة أن يعرض الطالب مادة خمتصرة يشرح فيها جزئية خم 4-1
 من املنهج مستخدًما مهارات العرض واإللقاء.

 التطبيق العملي -
 العروض التقدميية -

 تقومي العروض -
بطاقة  -

املالحظة 
 املنظمة

أن يستخدم الطالب الربامج احلاسوبية اليت ختدم  4-2
 املصادر احلديثية.

التعل  الذاي ابستخدام 
 املصادر اإللكرتونية

 تقومي التقارير

 (وجدت نفسية احلركية )إناملهارات ال 5
   ال ينطبق 5-1

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .50
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م

 خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من 

التقييم 
 النهائي

 %20 امنالث االختبار النصفي 1
 %30 مستمرة واجبات 2
 %50 السادس عشر االختبار النهائي 3
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ظ
  ص  لكل عضو هيئة تدريس يف الربانمج طالب أو أكثر حبيث يكون لكل طالب مرشد أكادميي خاص به. -
  .قدمي الدع  املناسب هلو ص  كل عضو هيئة تدريس ساعتني مكتبيتني أسبوعًيا ملقابلة الطلبة وت -
 يتواصل الطالب مع مرشده ابهلاتف احملمول واإلمييل ويت  تقدمي الدع  املناسب ابلطريقة املناسبة له.  -

 مصادر التعل م 
 أوال: املصادر األصيلة والكتب املطبوعة

ديل للباجي، جلرح والتعمقدمات كتب اجلرح والتعديل مثل: اجلرح والتعديل البن أِب حامت، والكامل البن عدي، وا -
 وميزان االعتدال. 

 مقدمة ابن الصالح )صفة من تقبل روايته ومن ترد( مع شروحها. -
 ضوابط اجلرح والتعديل د. عبد العزيز العبد اللطيف -
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 اجلرح والتعديل، د. إبراهي  الالح  -
 خالصة التأصيل لعل  اجلرح والتعديل أد. حامت العوين. -
 دراسة نظرية تطبيقية، أد. عبد العزيز اللحيدان. -يحقرائن ترجيح التعديل والتجر  -
 دراسات يف اجلرح والتعديل د. األعظمي -
 ألفاظ اجلرح والتعديل أد. أمحد معبد -
 )مجيع األحباث والدراسات يف جمال اجلرح والتعديل( من النواحي املنهجية والنتائج.  -

 اثنًيا: اجملالت العلمية والتقارير وغريها: 
 والدراسات املتعلقة مبنهجية الدراسات يف جمال اجلرح والتعديل. مجيع األحباث -

 اثلثًا: املواد االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي:
 موقع ملتقى أهل احلديث. -
 املكتبة الوقفية -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:رابًعا: 
 حلرمني الشريفني للسنة النبوية.اجلامع / جامع خادم ا -
 املكتبة الشاملة  -
 املواد املرئية واملسموعة يف جمال املقرر -

 
 املرافق املطلوبة 

 :متطلبات املقرر الدراسي من املرافق
 قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: املباين( 

 اجملموعاتقاعة دراسة نظرية، يستحسن طاوالت           
  أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: أجهزة تقنية( 

 إحضار الطلبة حواسيبه .  -
 شاشة عرض. -

 يوجدال )حددها: مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى  
 ره تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطوي 

 :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس 
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 يف هناية كل درس يقوم املعل  أبخذ التغذية الراجعة من الطلبة. -
 يف هناية الفصل الدراسي يقدم الربانمج استبانة للطلبة ألجل احلصول على التغذية الراجعة. -

  يس من قبل األستاذ أو القس :اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدر 
 يف هناية الفصل يكتب تقرير خمتصر عن املقرر حيتوي على جوانب تطويره حبسب رأي املدرسني. -

 :إجراءات تطوير التدريس 
 من خالل التحسني بناء على التقارير والتغذية الراجعة -
ملقرر أمام زمالئه ابلقس  ة متميزة يف تدريس امن خالل برانمج )جتربيت يف التدريس( حبيث  تار أستاذ أو أكثر لعرض جترب -

 والكلية.
 إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب : 

 اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة مستقلني ابلربانمج. -
 :إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره 

ل الدراسي جيتمع منسق الربانمج وبعض أعضاء جلنة حتديث الربانمج مع األساتذة الذين درسوا املقرر يف هناية الفص -
من  %25وتناقش التقارير والتغذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث يت  الرفع جمللس القس  خبطة التحسني مبا ال يتجاوز 

 واعتماده من القس  مصادقة عميد الكلية عليه.حمتوى املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة التوصيف اجلديد 
 

 د. عبد الرمحن بن نويفع فاحل الُسلمي                      اسم منسق الربانمج:

 ويف شطر الطالبات: د. عائشة بنت فراج علي الُعقال  

 ه1440-1-1 التاريخ ................................... :التوقيع

 

  



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

265 

 

 مقرر دراسي منوذج توصيف
                                                                                                            هـ1440-1-1  اتريخ التوصيف:                                     جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية: 

 الكتاب والسنة القسم:                                                          الدعوة وأصول الدين لكلية:ا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 
 602672-2رمز املقرر:                 اسم املقرر الدراسي: دراسات تطبيقية يف فقه احلديث وشرحه   07
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 مج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري احلديث وعلومه. الربان3
 الفصل الدراسي الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: مصنفات الشروح احلديثية ومناهجها5
 املقرر )إن وجدت(: ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر: يف شطر الطالب ابلعابدية ويف شطر الطالبات ابلزاهر7
 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. 8
 100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية% 

    

 النسبة: ال التعليم اإللكرتوين  

    

 النسبة: ال ن طريق اإلنرتنت(تعليم مدمج )تقليدي وع  

    

 النسبة: ال ابملراسلة  

    

 النسبة: ال أخرى تذكر  
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 تعليقات: 
 ال يقدم هذا املقرر إال على سبيل االنتظام واحلضور الفعلي يف قاعات الدراسة.

 األهداف 
  هدف املقرر الرئيسي:

بة أيًضا رح: التحليلي، واإلمجاي، واملوضوعي، وهتيئة الطلفتح آفاق دراسات جادة يف شرح احلديث، على كافة أنواع الش
 لدراسات درء التعارض واألشكال عن األحاديث النبوية، حيث ينتمي عل  خمتلف احلديث إىل عل  فقه احلديث.

 وصف خطط تطوير وحتسني املقرر:
راسي، وتتضمن ب يف هناية الفصل الدتعتمد اخلطة التحسينية للمقرر على تقارير املدرسني والتغذية الراجعة من الطال

خطط حتديثه متابعة اجلديد يف نتائج البحوث والدراسات واملطبوعات اليت متس حمتوى املقرر، وجترى عمليات التحديث 
 بشكل دوري ومستمر.

)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو وصف املقرر الدراسي  .ض
 دليل الربانمج(. 

 وصف عام للمقرر: 
هذا املقرر يقدم للطلبة املنهج الصحيح يف شرح احلديث كدراسة تطبيقية على أحاديث احلج، ويهيئه  لفتح دراسات 
متنوعة يف فقه احلديث وشرحه، ويكون هل  البنية األساسية خلدمة األحاديث النبوية يف شرحها وتوضيح معناها ودفع 

 التناقض عنها. موه  اإلشكال و 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .51

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

املقدمة: )يقدم املقرر على شكل دراسات تطبيقية على كتاب احلج من الصحيحني والسنن 
 األربعة(

 منهج أئمة احلديث يف فقه األحاديث النبوية:
 دمجع طرق احلديث وحترير اللفظ املعتم -

 مجع أحاديث الباب وأدلته وحترير املعىن املراد -
االعتماد على علوم العربية يف استخراج معاين األحاديث النبوية، ككتب الغريب، وعل   -

 املعاين.

1 2 
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 استثمار جهود أئمة احلديث يف تبويباهت  وعباراهت  الفقهية -
ه، إما فييًدا باستثمار جهود شراح احلديث يف كتبه  ومصنفاهت  والبناء على ما سبقوا  -

 أو استدراًكا، أو اعرتاًضا.
 )حلقة الدراسة األوىل: مجع املادة العلمية للشرح(

جيري الدراسة األستاذ مبشاركة الطالب، على حديث أخرجه األئمة: مالك، والبخاري، 
 ومسل ، وأِب داود، والرتمذي، والنسائي، وغريه .

ساعدته يف تطبيق منهج الشرح عليه: تار األستاذ احلديث ويطلب من الطلبة م  
يطلب من مجيع الطالب مجع طرق احلديث، وحتديد خمارج اإلسناد ومداره، ومقارنة  -

 أسانيد الطرق ومتوهنا. )مث تلخ  النتائج(
حيدد األستاذ الباب الذي ينتمي إليه احلديث، مث يطلب من الطالب مجع أحاديث  -

ناسب الباب مث إعطاء كل حديث املعىن امل الباب وحتديد الصحيح منها، مث يبدأ بفه 
 له حسب قيود األحاديث األخرى. )مث تلخ  النتائج(

يطلب األستاذ من الطالب حتديد الكلمات الصعبة يف احلديث، ومراجعة املصادر  -
 اخلاصة بغريب احلديث. )مث تلخ  النتائج(

ار علوم استثميطلب األستاذ من الطالب السعي يف استخراج معاين دقيقة من خالل  -
 البالغة.

 يطلب األستاذ من الطالب النظر يف تبويبات احملدثني واستخالص ما  دم املعىن. -
يطلب األستاذ من الطالب مقارنة ما مجعوه بعمل األئمة الشراح ورصد الفروقات  -

 واستثمار املقارنة، وتقيي  املصادر.

3 6 

 )حلقة الدراسة الثانية: كتابة الشرح اإلمجاي(
 ب األستاذ من الطالب التعاون يف كتابة شرح جممل للحديث السابق.يطل -

)وميكن تقسي  الطالب إىل جمموعات متكافئة ويستحسن أن تشتمل كل جمموعة على 
 ثالثة عناصر، خللق جو تفاعلي وتنافسي يف قاعة الدرس(

 يقرأ الشرح يف القاعة ويورد عليه اإليرادات واالعرتاضات العلمية واللغوية. -
ويقي  عمل اجملموعات وترتب حبسب اجلودة()  

 حترر كتابة الشرح مع األستاذ. -
حيفظ اإلنتاج العلمي على أنه انتاج علمي للقس  بعمل مجاعي ويذكر فيه أمساء  -

2 4 
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 الطالب حتت إشراف األستاذ مع املعلومات التار ية.

 )حلقة الدراسة الثالثة: كتابة الشرح التحليلي للحديث السابق(
ب املدرس من الطالب )أو من اجملموعات( كتابة شرح حتليلي للحديث واالعتماد يطل -

 على املادة اجملموعة.
 يقدم األستاذ املساعدة يف بيان منهجية الشرح التحليلي. -

 تقي  الشروح بعد عرضها يف قاعة الدراسة. -
 حيرر الشرح النهائي للحديث حتت إشراف األستاذ. -

  أبمساء الطالب وإشراف األستاذ مع املعلومات حيفظ اإلنتاج العلمي يف القس -
 التار ية.

3 6 

 )حلقة الدراسة الثانية: الشرح املوضوعي على كتاب احلج(
وال أبس أن يكون التبويب مستال من كتب احلديث، وال أبس أن يكون من ابتكار الباحث 

املشاركة يف مجع ، يطلب من الطلبة املعاصر، حبيث  تار األستاذ موضوًعا من املوضوعات
األحاديث يف نفس املوضوع من كتب السنة، مث يطلب منه  تقسي  املوضوع إىل أبواب 
حسب دالالت األحاديث، واالستدالل على كل ابب حبديث أو أكثر أو جبزء من 

حديث، ومعاجلة املوضوع يف مجيع أبوابه معاجلات حديثية إسناديه وفقهية. وينبغي استثمار 
خرى يف املوضوع وعلى أبوابه وفصوله من القرآن والسنة واالمجاع والقياس، مجيع األدلة األ

 وكذلك اختيارات الصحابة وفتواه  يف مواضعها من البحث.
 )يستحسن أيًضا طريقة اجملموعات الصغرية )الثالثية((

 خطوات العمل:
 .اختيار املوضوع -

 .مجع األحاديث فيه مبنطوقها ومفهومها -
 حبسب دالالت األحاديث. بوابتقسي  املوضوع إىل أ -

كتابة البحث وربط األحاديث بعضها ببعض وربط أبوابه مبقاصده وإبراز الوحدة  -
 املوضوعية يف البحث.

 كتابة نتائج البحث. -
 كتابة البحث على صيغة احلديث املوضوعي. -

4 8 
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 يف قاعة الدراسة وتذكر عليه اإليرادات واالعرتاضات املمكنة.يعرض املكتوب  -
وب وحيفظ للقس  مذكورة فيه أمساء الطالب املشاركني واألستاذ واملعلومات حيرر املكت -

 التار ية.
نقاش علمي حول الشرح احلديثي: اإلمجاي، والتحليلي، واملوضوعي، وفتح آفاق  -

 حبثية يف هذا اجملال.
2 4 

15 30 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .52
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

أو معامل 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .53
 ديثة والبحوث والدراساتما ال يقل عن ساعتني أسبوعًيا قراءة ذاتية من خالل املصادر القدمية واملراجع احل  

 
خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .54

 تدريسها
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعل  املناسبة.: ق  مبلء اجلدول مبخرجات تعل  املقرر، حبيأوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقيي  وتتسق معها ومع خمرجات التعل  املستهدفة.اثنياً  -
ملقرر ا : ضع طرق التقيي  املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعل  بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعل اثلثاً  -

املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعل  وتعلي  متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن 
 يتضمن كل مقرر خمرجات تعل  يف كل جمال من جماالت التعل .

Curriculum Map      خريطة منهج املقرر  
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 م
ين طخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات 
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
أن يذكر الطالب منهج مجع املادة العلمية لفقه احلديث  1-1

 وشرحه.
احلوار  -احملاضرة 
 احملاكاة –العلمي 

 االختبارات 

أن يصف الطالب أسلوب كتابة الشرح اإلمجاي  1-2
 والتحليلي.

احلوار  -احملاضرة 
حلقات العلمي 
 النقاش

 االختبارات  -
بطاقة املالحظة  -

 املنظمة
 واحلوار العلمي واملناقشة- أن حيدد الطالب منهجية البحث يف احلديث املوضوعي. 1-4

 احملاكاة -

 املهارات املعرفية 2
أن جيمع الطالب املادة العلمية املساعدة على شرح  2-1

 حديث 
 تقومي املشروع املشروع

الب املادة العلمية اجملمعة ويقارنوها بكتب أن حيلل الط 2-2
 الشروح

التعل  االستكشايف 
 االستقرائي

 تقومي األحباث

أن يقدم الطالب أفكارًا نقدية ملصادر الشروح احلديثية  2-3
 تنتهي بتقيي  املصادر.

احلوار العلمي 
 واملناقشة

بطاقة املالحظة -
 املنظمة

حديث موضع أن يصوغ الطالب شرًحا إمجالًيا لل 2-4
 الدراسة.

 احملاكاة -
 البحوث  -

 

 تقومي األحباث  -
بطاقة املالحظة  -

 أن يصوغ الطالب شرًحا حتليلًيا للحديث موضع الدراسة. 5-2 املنظمة

 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يتحمل الطالب مسؤولية الرجوع إىل املصادر  3-1

 سهواستخالص الفوائد معتمًدا على نف
التعل  الذاي ابستخدام 

 املصادر
 تقومي التقارير 
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أن يلتزم الطالب إبجناز اجلزء اخلاص به من املهام  3-3
 اجلماعية

بطاقة املالحظة  التعل  التعاوين
 املنظمة 

  
 أن يساعد الطالب العناصر العاملة يف فريقه 3-4

أن حيفز الطالب ابقي اجملموعة للتنافس مع الفرق  
 األخرى

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يعرض الطالب مادة خمتصرة يشرح فيها جزئية خمتارة  4-1

 من املنهج مستخدًما مهارات العرض واإللقاء.
 احملاكاة -

 العروض التقدميية -
 تقومي العروض -
بطاقة املالحظة  -

 املنظمة 

 

 املناظرة - .فرق األخرى مبوضوعيةأن يناقش الطالب آراء ال 4-2
 أن يتقبل آراء األخرين وما يوجه ألحباثه وواجباته من نقد   3-4 حلقات النقاش -

أن يستخدم الطالب الربامج احلاسوبية اليت ختدم املصادر  4-4
 احلديثية.

التقارير الدورية عن 
 الدراسات واألحباث

 تقومي التقارير 

 (وجدت ة )إناملهارات النفسية احلركي 5
   ال ينطبق 5-1

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .55

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م
 خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من 
التقييم 
 النهائي

 %30 مستمر املالحظة والتقيي  املستمر 1
 %40 مستمر املشروع البحثي 2
 %30 السادس عشر االختبار النهائي )حتريري نظري( 3

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ع
  ص  لكل عضو هيئة تدريس يف الربانمج طالب أو أكثر حبيث يكون لكل طالب مرشد أكادميي خاص به. -
 ملقابلة الطلبة وتقدمي الدع  املناسب هل . و ص  كل عضو هيئة تدريس ساعتني مكتبيتني أسبوعًيا -
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 يتواصل الطالب مع مرشده ابهلاتف احملمول واإلمييل ويت  تقدمي الدع  املناسب ابلطريقة املناسبة له.  -
 مصادر التعل م 

 أوال: املصادر األصيلة والكتب املطبوعة
 اجملال النظري: 

 املؤلفات يف منهج فقه احلديث وشرحه، مثل: -
 احلديث، د. حممد ابزمول. عل  شرح -
 احلديث املوضوعي دراسة نظرية تطبيقية، أ.د. فاب بن عبد العزيز الصغري -
 احلديث املوضوعي دراسة فصيلية تطبيقية، د. خالد الشرمان. -

 اجملال العملي:
 مصادر السنة املشرفة يف عل  الرواية. -
 كتب شروح احلديث -
 كتب غريب احلديث ومعاج  اللغة -
 حلديث ومشكلهكتب خمتلف ا -
 كتاب دالئل اإلعجاز للجرجاين  -
 مجيع األحباث والدراسات املتعلقة مبنهجية شرح احلديث.اثنًيا: اجملالت العلمية والتقارير وغريها:  

 اثلثًا: املواد االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي:
 موقع ملتقى أهل احلديث، وموسوعة صحيح البخاري -

 ة أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليميرابًعا: 
 املكتبة الشاملة، وجامع خادم احلرمني للسنة النبوية -

 املرافق املطلوبة 
 :متطلبات املقرر الدراسي من املرافق

 حسن طاوالت ستقاعة دراسة نظرية، ي)قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:  املباين
 اجملموعات

  أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: أجهزة تقنية( 
 إحضار الطلبة حواسيبه .  -
 شاشة عرض. -

 يوجدال )حددها: مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى  
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  وإجراءات تطويره تقومي املقرر الدراسي 
 :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس 

 يف هناية كل درس يقوم املعل  أبخذ التغذية الراجعة من الطلبة. -
 يف هناية الفصل الدراسي يقدم الربانمج استبانة للطلبة ألجل احلصول على التغذية الراجعة. -

 عملية التدريس من قبل األستاذ أو القس :اسرتاتيجيات أخرى لتقومي  
 يف هناية الفصل يكتب تقرير خمتصر عن املقرر حيتوي على جوانب تطويره حبسب رأي املدرسني. -

 :إجراءات تطوير التدريس 
 من خالل التحسني بناء على التقارير والتغذية الراجعة -
أمام زمالئه ابلقس   كثر لعرض جتربة متميزة يف تدريس املقررمن خالل برانمج )جتربيت يف التدريس( حبيث  تار أستاذ أو أ -

 والكلية.
 اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة مستقلني إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب :

 ابلربانمج.
 :إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره 

 هناية الفصل الدراسي جيتمع منسق الربانمج وبعض أعضاء جلنة حتديث الربانمج مع األساتذة الذين درسوا املقرر يف -
من  %25وتناقش التقارير والتغذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث يت  الرفع جمللس القس  خبطة التحسني مبا ال يتجاوز 

 وصيف اجلديد واعتماده من القس  مصادقة عميد الكلية عليه.حمتوى املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة الت

 
  

 د. عبد الرمحن بن نويفع فاحل الُسلمي          اسم منسق الربانمج:

  ويف شطر الطالبات: د. عائشة بنت فراج علي الُعقال  

 ه1440-1-1 التاريخ .......................................... :التوقيع
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 ذج توصيف مقرر دراسيمنو 
 هـ1440-1-1اتريخ التوصيف:                       اسم املؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى            

     الكتاب والسنةالقسم:                                                      الدعوة وأصول الدينالكلية: 

 
 لومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي ومع 
  602673-2اسم املقرر الدراسي ورمزه: دراسات يف السرية النبوية ومصادرها               رمز املقرر:  08

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2
 ماجستري احلديث وعلومه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3
 يعطى فيه املقرر الدراسي: الفصل الدراسي الثاين . السنة أو املستوى الدراسي الذي4
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 يف شطر الطالب ابلعابدية ويف شطر الطالبات ابلزاهر. فرع أو فروع تقدمي املقرر: 7
 بع )اخرت كل ما ينطبق(:. منط الدراسة املت8
 100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية% 

    

 النسبة: ال التعليم اإللكرتوين  

    

 )النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  

    

 النسبة: ال ابملراسلة  

    

 النسبة: ال أخرى تذكر  
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 تعليقات: 
 بيل االنتظام واحلضور الفعلي يف قاعات الدراسة.ال يقدم هذا املقرر إال على س

 األهداف 
 هدف املقرر الرئيسي: 

 أن يكتسب الطالب املعارف واملهارات الضرورية للمتخص  يف السرية النبوية ومصادرها.
 وصف خطط تطوير وحتسني املقرر:

اسي، وتتضمن طالب يف هناية الفصل الدر تعتمد اخلطة التحسينية للمقرر على تقارير املدرسني والتغذية الراجعة من ال
خطط حتديثه متابعة اجلديد يف نتائج البحوث والدراسات واملطبوعات اليت متس حمتوى املقرر، وجترى عمليات التحديث 

 بشكل دوري ومستمر.
وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية  .ط

 ودليل الربانمج(. أ
 وصف عام للمقرر: 

 هذا املقرر يقدم للطلبة املعارف املنهجية يف السرية النبوية، ويعرفه  مبصادرها األصيلة.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .56

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

 يف ابملصادر. يتكون املقرر من قسمني: األول: منهجي. والثاين: تعر  املقدمة:
  ملسو هيلع هللا ىلصأمهية التعرف على سرية سيد األولني واآلخرين وإمام األنبياء واملرسلني 
  ،عالقتها أبصل اإلميان، عالقتها بفه  الشريعة، عالقتها أبمهية القدوة يف االمتثال(

 عالقتها هبداية البشرية يف مجيع اجملاالت، عالقتها ابلقي  العليا واألخالق(.

1 2 

 القسم املنهجي:  
 أواًل: مفاهي  وتعاريف

 .تعريف السرية النبوية 
 .الفرق بني خصوص السرية النبوية وعموم السنة النبوية واحلديث الشريف 
 .الفرق بني عموم السرية وخصوص املغازي النبوية 

1 2 
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  رَيِ )اجلهاد وأحكامه( كالسِ رَي لألوزاعي والرد عليه ْيـَرِة وكتب السِ  الفرق بني كتب السِ 
 ف والسِ رَي ألِب إسحاق الفزاري.ألِب يوس

 اثنًيا: منهجية دراسة السرية النبوية:
 واستحالة اإلحاطة بكل جوانب عظمتها.ملسو هيلع هللا ىلص استحضار عظمة شخصية النيب  -1
 وأهنا هي اليت جعلته حمل القدوة.ملسو هيلع هللا ىلص استحضار بشرية النيب  -2
 مجع ما يتعلق ابحلادثة النبوية من مصادرها األصلية. -3
 وىل ابالعتماد عند االختالف.حتقيق األصح واأل -4
التنبه إىل اختالف منهج إثبات حوادث السرية التار ية عن منهج الرواية احلديثية  -5

 املرفوعة.
 .ت جمرايت التاريخ والواقع البشري  كون بعضها حوادث هر ية متواترة غري 
  كون بعضها حوادث هر ية ال ترتبط ابألحكام، فتخضع ملا  ضع له التاريخ من

 قواعد النقد.
  ما اتفق عليه أئمة السرية األوائل يكفي لقبوله ولو َل يسندوه: كعروة بن الزبري والزهري

 وموسى بن عقبة وابن إسحاق.
  ختص  بعض العلماء ابلسرية جيعله  معتمدين يف السرية وإن كان فيه  ضعف يف

 غريها.
  يف اخلرب ما  َل يكنجتاوز بعض علل احلديث االحتياطية يف بعض حوادث السرية إذا

 ُيستنكر.
التنبه أن السرية أوسع من احلوادث التار ية، فهي تشمل مجيع جوانب احلياة  -6

 النبوية.
من القرآن الكرمي )فهو أخالقه( ومن عموم السنة النبوية )فهي ملسو هيلع هللا ىلص استنباط  -7

 املتضمنة لكامل حياته وعمل يومه وليلته(.
 قه السرية.تلمس موضع القدوة واستخراج موطن األسوة: ف -8
 استخراج دالئل النبوة من سريته: من كمال شخصيته وأدلة صدقه وبشارات نبوته. -9

3 6 
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 رد الطعون والشبه اليت يثريها اجلهلة وخصوم اإلسالم حول بعض حوادث السرية. -10
 أمهية النظرة الشاملة لسريته عند رد الشبه. -
 لسرية.حوادث ا أمهية عدم تسليط اآلراء الشخصية واألذواق اخلاصة يف احلك  على -
 أمهية استحضار الواقع احلضاري والتار ي حلوادث السرية وربطها ببعض. -
 أمهية فح  الرواايت ونقدها. -
 أمهية املوضوعية وعدم االنتقائية يف تناول حوادث السرية.  -

 
رْية النبوية:   أوال املصادر املباشرة:مصادر الس ِّ

 القرآن الكرمي:  -1
لنزول وعالقتها ابلسرية: بدء النبوة يف ﴿اقرأ﴾، والرسالة ابآلايت ذوات األسباب ل -

يف ﴿املدثر﴾، وفتور الوحي يف ﴿الضحى﴾، وغزوة بدر يف ﴿األنفال﴾، وُأحد يف 
﴿آل عمران﴾، واخلندق يف ﴿األحزاب﴾، واحلديبية يف ﴿الفتح﴾، وحنني يف 

 ها.﴿التوبة﴾.. يف قص  وحوادث كثرية تشمل أه  حوادث السرية النبوية ومعامل
 ابلناسخ واملنسوخ وعالقته ابلسرية. -
 ابملكي واملدين. -
عموم األحكام واآلداب وعالقتها ابلسرية يف امتثال النيب صلى هللا عليه وسل  هبا  -

 )يف األحكام( ومَتثُّله هلا )يف األخالق واآلداب(.
 كتب التفسري وعالقتها ابلسرية. -

 صلى هللا عليه وسل :السنة النبوية من األحاديث املرفوعة إىل النيب  -2
 واإلفادة منها على وجهني: مباشر، وغري مباشر:

األول )املباشر(: وهي الكتب واألبواب املتعلقة ابلسرية تعلقا مباشرا: ككتاب  -
 املغازي، وكتاب اجلهاد وأحكامه، ودالئل النبوة.

ككتاب املغازي: يف )مصنف عبد الرزاق(، ويف )مصنف ابن أِب شيبة(، ويف 
لبخاري(، وكتاب اجلهاد والسري: يف )صحيح مسل (، وكتاب اجلهاد: يف )صحيح ا

)مستخرج أِب عوانة(، وكتاب املغازي والسرااي: يف )مستدرك احلاك (، وكتاب 

8 16 
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الغزوات: يف )جامع األصول( البن األثري، وكتاب املغازي والسري، وكتاب عالمات 
طالب لسرية واملغازي: يف )املالنبوة: كالمها يف )جممع الزوائد( للهيثمي، وكتاب ا

العالية( البن حجر، وكتاب سرية سيدان رسول هللا صلى هللا عليه وسل : يف 
 )إحتاف اخلرية املهرة( للبوصريي.

الثاين )غري املباشر(: عموم سنته وأحاديثه صلى هللا عليه وسل  القولية والعملية  -
أنه؛ كسريته يف سل  يف عموم شواإلقرارية، فمن خالهلا نتبني سريته صلى هللا عليه و 

 بيته، ومع أصحابه، ومع عدوه، إخل.
 كتب املغازي والسري العامة، وبيان مكانة كل مؤلِ ف وكتابه: -3

مغازي رسول هللا صلى هللا عليه وسل  لعروة بن الزبري )أصله، ومطبوعه اجملموع من  -
 املصادر(.

 موع من املصادر(.املغازي النبوية: البن شهاب الزهري )أصله، ومطبوعه اجمل -
 املغازي: ملوسى بن عقبة )أصله، ومطبوعه اجملموع من املصادر(. -
 املغازي للواقدي. -
السرية: حملمد بن إسحاق بن يسار املطليب: مكانتها، ما ُوجد منها، املصادر اليت  -

 ُتكثر النقل منها، رواايهتا واملفاضلة بينها.
 حها.بينها وبني سرية ابن إسحاق، شرو السرية النبوية البن هشام: مكانتها، الفرق  -
 عيون األثر يف فنون املغازي والسري: البن سيد الناس. -
 جامع اآلاثر يف السري ومولد املختار: البن انصر الدين الدمشقي. -
 زاد املعاد يف هدي خري العباد: البن قي  اجلوزية، مميزاته على بقية كتب السرية. -
 عباد: للصاحلي.سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري ال -
 هريخ اخلميس يف أحوال أنفس النفيس للدايربكري. -
 السرية النبوية الصحيحة: للدكتور أكرم ضياء العمري. -
 صحيح السرية النبوية: حملمد بن رزق الطرهوين. -
 السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية: للدكتور مهدي رزق هللا. -
 الكتب املتضمنة للسرية أو حلوادث منها: -4
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تب التاريخ العام: هريخ خليفة بن خياط، هريخ الطربي، فتوح البلدان: للبالذري، ك -
 هريخ اإلسالم للذهيب، البداية والنهاية البن كثري.

تواريخ البلدان وأخبارها، تواريخ مكة املكرمة: لألزرقي والفاكهي وتقي الدين الفاسي  -
بن َشب ة، وابن النجار،  وعمر ابن فهد وغريه ، تواريخ املدينة املنورة: لعمر

والفريوزابدي، والسمهودي، هريخ دمشق البن عساكر. )ويصح إدخاله ضمن كتب 
 الرتاج (.

كتب الرتاج : الطبقات الكربى البن سعد: التنبيه على أمهية الرتمجة النبوية عند ابن  -
سعد. التاريخ األوسط: للبخاري، أنساب األشراف للبالذري، املستخرج من كتب 

 اس للتذكرة ألِب القاس  عبد الرمحن ابن منده.الن
 الكتب املختصة ببعض أحواله صلى هللا عليه وسل  وببعض جوانب السرية النبوية: -5

 كتب الشمائل احملمدية: املباشرة وغري املباشرة: -
 هـ( مع ذكر أه  شروحه.279أما املباشرة: الشمائل احملمدية، للرتمذي )ت

ل  حملمد بن هارون بن شعيب األنصاري صفة النيب صلى هللا عليه وس
 هـ(.353)ت

 هـ(.369أخالق النيب صلى هللا عليه وسل  وآدابه: ألِب الشيخ األصبهاين )ت
لك بن أِب عبد امل –شرف املصطفى صلى هللا عليه وسل  ألِب سعد النيسابوري 

 هـ(.406)ت –عثمان حممد بن إبراهي  الـَخرُْكوشي 
د بن عبد يه وسل  وُخلُـُقه: ألِب بكر حممد بن عبد هللا بن حممَخْلُق النيب صلى هللا عل

 هـ(.450هللا بن حممد بن عبد العزيز الكاتب السِ ِجْستاين )تويف بعد 
األنوار يف ُشائل النيب املختار: حمليي السنة أِب حممد البغوي احلسني بن مسعود 

 هـ(.516)ت
هـ( 544)ت موسى الَيْحُصيب الشِ فا بتعريف حقوق املصطفى: للقاضي عياض بن 

 مع ذكر أه  شروحه.
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 تلقيح العقول يف فضائل الرسول صلى هللا عليه وسل  ألِب عبد هللا التميمي البصري
 )تويف أوائل القرن السادس(. –حممد بن حممد بن حممد  –

 صفة النيب صلى هللا عليه وسل  ومجيل أخالقه وأدبه وِبْشرِه وُحسن سريته يف أُم ته:
 هـ(.643ياء املقدسي )تللض

 ، عدد من املختصني.ملسو هيلع هللا ىلصنضرة النعي  يف مكارم أخالق الرسول الكرمي 
وأما غري املباشرة: فكل كتب السنة وأبواهبا اليت روت أحاديث اآلداب واألخالق،  -

فمن الكتب املفردة: الرب والصلة لعبد هللا بن املبارك، األدب املفرد: للبخاري، 
 وغريها.

ا وة: ضرب أمثلة هلا، وبيان عالقتها ابلسرية، واالهتمام بكتابني منهكتب دالئل النب -
 خاصة، ومها:

 هـ(.430دالئل النبوة: ألِب نعي  األصبهاين )ت
 هـ(.458دالئل النبوة: للبيهقي )ت

 كتب اخلصائ  النبوية: -
 اخلصائ  الكربى: للسيوطي.

 البن طولون.ملسو هيلع هللا ىلصمرشد احملتار إىل خصائ  املختار 
د صلى هللا عليه وسل  بني الغلو واجلفاء للدكتور الصادق بن حمم خصائ  املصطفى

 بن إبراهي .
 اجلامع يف اخلصائ : ملوسى بن راشد العازمي.

 الكتب املتعلقة أبزواجه وأوالده وأقرب أقرابئه وأصهاره ومواليه وخدمه: -
 كتب األنساب عموما، وخصوصا:  -

 ذكر حوادث السرية.كتاب أنساب األشراف للبالذري؛ وبيان أمهيته يف 
 هـ( .256املنتخب من كتاب أزواج النيب صلى هللا عليه وسل  للزبري بن َبك ار )ت

ليحىي بن عبد الوهاب بن حممد بن إسحاق، ابن ملسو هيلع هللا ىلص : معرفة أسامي أرداف النيب 
 هـ(.511منده )
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 هـ(.645اجلوهرة يف نسب النيب وأصحابه العشرة: للرُب ي )
ومن سالفه من قريش وحلفائه  وغريه : لشرف الدين وأوالده ملسو هيلع هللا ىلص نساء رسول هللا 

 الدمياطي.
 إمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع: للمقريزي.

 من اخلدم واملواي: للسخاويملسو هيلع هللا ىلص الفخر املتواي فيمن انتسب للنيب 
د بالعقد التمام فيمن زوجه النيب عليه الصالة والسالم: ليوسف بن حسن ابن ع

 اهلادي )ابن الـَمرْبَد(. 
الكتب املتعلقة ببيان األحوال العلمية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والوظائف  -

 يف املدينة النورة والدولة اإلسالمية الناشئة حينها: ملسو هيلع هللا ىلص واألعمال يف عهد النيب 
نائع من احلرف والصملسو هيلع هللا ىلص ختريج الدالالت السمعية على ما كان يف عهد رسول هللا 

 والعماالت الشرعية: ألِب احلسن اخلزاعي التِ لمساين.
الرتاتيب اإلدارية والعماالت والصناعات واملتاجر واحلالة العلمية اليت كانت على عهد 
فسيس الـَمَدنِـي ة اإلسالمية يف املدينة املنو رة الَعِلي ة: حملمد عبد احلي بن عبد الكبري 

 الكتاين.
 لعهد النبوي واخلالفة الراشدة حملمد محيد هللا.جمموعة الواثئق السياسية ل

 إعالم السائلني عن كتب سيد املرسلني: البن طولون.
 اجملتمع املدين يف عهد النبوة: للدكتور أكرم ضياء العمري.

هـ( عن اخلطط 1419جمموعة من مؤلفات اللواء العراقي حممود ثيت خطاب )ت
ى( رسول القائد( و)غزوة بدر الكرب ، مثل كتابه )الملسو هيلع هللا ىلصالعسكرية يف غزوات النيب 

 ، ملسو هيلع هللا ىلص(و)هريخ جيش النيب صلى هللا عليه وسل ( و)قادة النيب 
 للدكتور عبد هللا حممد الرشيد.ملسو هيلع هللا ىلص القيادة العسكرية يف عهد الرسول 

 أخالق احلرب يف السرية النبوية: حلسن بن البشري الطِ يلوش.



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

282 

 

كتب ملفردة يف اجلهاد، ككتب اجلهاد وأحكامه يف كتب السنة والفقه، والكتب ا
رَيِ )اجلهاد وأحكامه(: كالسِ رَي لألوزاعي، والرد عليه ألِب يوسف، وكتاب السِ رَي  السِ 

 حكام.يف تقرير األملسو هيلع هللا ىلص ألِب إسحاق الفزاري: حيث تعتمد على مغازي رسول هللا 
 كتب ختت  حبادثة خاصة من حوادث السرية: -

لتعريف مبا تاب )التآليف الـَمْولِِدي ة يف اكتب املولد النبوي: التعريف هبا من خالل ك
 أُفرد ابلتصنيف يف املولد الشريف( حملمد عبد احلي الكتاين.

 ورضاعه: ألِب الوفاء ابن كثري الدمشقي.ملسو هيلع هللا ىلص ذكر مولد رسول هللا 
 املورد اهلين يف املولد السين: للحافظ زين الدين العراقي.

 عرف التعريف ابملولد الشريف: البن اجلزري.
 نتائج األفهام يف تقومي العرب قبل اإلسالم ويف حتقيق مولد النيب وعمره عليه السالم:

 حملمود ابشا الفلكي وترمجة أمحد زكي املصري.
 كتب الوفاة النبوية: -

 كتاب الوفاة )من السنن الكربى(: للنسائي.
ن محاد بن بوالسُّبل اليت َوج هها إليها: حلماد بن إسحاق بن إمساعيل ملسو هيلع هللا ىلص َترَِكُة النيب 

 زيد.
 البن انصر الدين الدمشقي.ملسو هيلع هللا ىلص اإلخبار يف وفاة املختار 

 اإلسراء واملعراج: البن دحية الكليب والسيوطي وغريمها. -
 أحاديث اهلجرة: د/ سليمان السعود.

 غزوة بدر:  -
تسمية من شهد بدرا وذكر االختالف فيه  على حروف املعج : البن احملب  

 هـ(.788الصامت )ت
 ألمحد اب وزير.   غزوة بدر:

 السرااي والبُـُعوث حول املدينة ومكة: د/ بريك الُعمري. -
 مروايت غزوة بين املصطلق )وهي الـُمـَرْيِسيع(: د/ إبراهي  قرييب.
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 مروايت غزوة اخلندق: د/ إبراهي  املدخلي.

 مروايت غزوة احلديبية: د/ حافظ احلكمي.
 قُرييب.مروايت غزوة ُحنني وحصار الطائف: د/ إبراهي  

 غزوة مؤتة والسرااي والبعوث الشمالية: د/ بريك الُعمري.
الذهب املسبوك يف حتقيق رواايت غزوة تبوك: للدكتور عبد القادر حبيب هللا 

 السندي.
 وإليه: د/ حممد بن عبد هللا الصبحي.ملسو هيلع هللا ىلص مروايت الواثئق املكتوبة من النيب  -
 حادثة اإلفك: لعبد الغين بن عبد الواحد املقدسي. -
حديث حليمة السعدية: ألِب احلسن حممد بن علي بن حممد بن صخر البصري  -

 هـ(.443)ت
 التحفة اجلسيمة يف ذكر حليمة: لـُمُغْلطاي بن ِقِليج. -
 حتقيق املذهب: ألِب الوليد الباجي. -
 يف كتب أهل الكتاب: ملسو هيلع هللا ىلص البشارات ابلنيب  -

 روين.إثبات نبوة النيب صلى هللا عليه وسل  ألمحد بن احلسني اهلا
 أعالم النبوة: للماوردي.

 تثبيت دالئل النبوة: للقاضي عبد اجلبار.
حتفة األريب يف الرد على أهل الصليب: للقس األندلسي الذي أسل  يف القرن الثامن 

 اهلجري ِإْنِسْل  تورميدا وتسمى بعبد هللا الرتمجان.
 من كتاب )اجلواب الصحيح( البن تيمية.

 ليهود والنصارى: البن قي  اجلوزية.هداية احليارى يف أجوبة ا
 ومن كتاب )إظهار احلق( حملمد رمحت هللا اهلندي.

حممد كما ورد يف كتاب اليهود والنصارى: للقس السابق املتسمي بعد إسالمه بعبد 
 األحد داود. 

 فقه السرية: املراد بفقه السرية: -6
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 زاد املعاد: البن قي  اجلوزية. -
 فقه السرية: حملمد الغزاي. -
 فقه السرية: حملمد سعيد بن رمضان البوطي. -
 فقه السرية: ملنري الغضبان. -
 بني تصوير الوحي وتصورات الدارسني: لسعيد املغناوي. ملسو هيلع هللا ىلص شخصية رسول هللا  -
يها؛ )املنصفني وغريه (: وبيان أمهية الرجوع إلملسو هيلع هللا ىلص كتاابت غري املسلمني عن النيب  -7

فيه ، ولالستشهاد بعبارات منصلتصحيح أخطاء تصوراهت ، والرد على مغالطاهت ، 
 وللتنبه ملواقف تسرتعي انتباهه  وفسر قلوهب . 

 هريخ العرب وحياة حممد: للكونت دو بوالنفيلييه، وترمجة أ.د/ مصطفى التواي. -
 حممد املثل األعلى: لتوماس كارليل. ترمجة حممد السباعي، وتقدمي د/ حممود النجريي. -
، ومن أمهها كتاب )حممد ه(1407ظمي لوقا )تجمموعة مؤلفات القبطي املصري ن -

 الرسالة والرسول( و)حممد يف حياته اخلاصة(.
 عند علماء الغرب: للشيخ خليل ايسني وابنه الدكتور حممد ايسني.ملسو هيلع هللا ىلص حممد  -
 للسيد حممد بن علوي العيدروس.ملسو هيلع هللا ىلص ثناء الغربيني على سيد املرسلني  -
 محد ديدات.حممد صلى هللا عليه وسل  أعظ  عظماء العاَل: أل -
 قالوا عن الرسول صلى هللا عليه وسل  لتاج الدين نوفل. -
 العظماء املائة: ملايكل هارت. -
 االستشراق يف السرية النبوية: لعبد هللا حممد األمني النعي . -

 4 2 مراجعة على شكل حلقات نقاش حول دراسات يف السرية النبوية
15 30 

 
   ها: إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيع .57
دروس  حماضرات 

 إضافية
معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
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 2     2 الساعات املعتمدة
 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .58
 من خالل املصادر القدمية واملراجع احلديثة والبحوث والدراساتما ال يقل عن ساعتني أسبوعًيا قراءة ذاتية   

 
خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .59

 تدريسها
 حيدد اجلدول التاي جماالت خمرجات التعل  اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 لء اجلدول مبخرجات تعل  املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعل  املناسبة.: ق  مبأوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقيي  وتتسق معها ومع خمرجات التعل  املستهدفة.اثنياً  -
خمرجات تعل  املقرر  تعل  بدقة، وجيب أن تتسق: ضع طرق التقيي  املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات الاثلثاً  -

املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعل  وتعلي  متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن 
 يتضمن كل مقرر خمرجات تعل  يف كل جمال من جماالت التعل .

Curriculum Map      خريطة منهج املقرر  

 م
علم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين خمرجات الت

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
أن يذكر الطالب املصادر املباشرة وغري املباشرة يف السرية  1-1

 النبوية
 احملاضرة

 احلوار واملناقشة
القراءة الذاتية 

 واستخدام املصادر
 

االختبارات 
 التحريرية

 أن يذكر الطالب تعريف السرية وعالقته ابلسنن والسري 2-1 الحظةبطاقة امل
 أن يعرِ ف الطالب فقه السرية 

 املهارات املعرفية 2
 احلوار واملناقشة- أن يشرح الطالب املبادئ املنهجية لدراسة السرية النبوية. 2-1

 دراسة احلالة -
 العصف الذهين-

تقومي تقرير  -
 أن ينقد الطالب مصادر السرية النبوية. 2-2 دراسة احلالة
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 م
علم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين خمرجات الت

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

ختبارات اال- 
 املقالية

 بطاقة املالحظة -
 دراسة احلالة - أن يستنبط الطالب معاين القدوة من مواقف السرية النبوية 2-3

 العصف الذهين-
تقومي اخلرائط  أن يفند الطالب الشبه حول السرية بطريقة صحيحة. 2-4

 اخلرائط املفاهيمية الطالب مصادر السرية يف خريطة توضيحية.أن يرس   5-2 والتكاليف
 التكاليف  أن يقرتح الطالب عناوين دراسات يف السرية النبوية. 2-7

 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يعتمد الطالب على نفسه الرجوع إىل املصادر  3-1

 واستخالص الفوائد.
 التعل  الذاي ابستخدام

 املصادر
تقومي 

 امللخصات 
 

 تقومي التقارير املشروعات  أن يلتزم الطالب إبجناز الواجبات الفردية يف موعدها. 3-2
بطاقة -

املالحظة 
 املنظمة

أن يلتزم الطالب إبجناز اجلزء اخلاص به من الواجبات  3-3
 اجلماعية.

 تقومي األحباث - التعلي  التعاوين
بطاقة -

املالحظة 
 املنظمة

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يعرض الطالب مادة خمتصرة يشرح فيها جزئية خمتارة  4-1

 من املنهج مستخدًما مهارات العرض واإللقاء.
 التدريب العملي  -
 العروض التقدميية -

تقومي العروض  -
 التقدميية
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دم ختأن يستخدم الطالب الربامج احلاسوبية اليت  4-2
 املصادر احلديثية.

التعل  الذاي ابستخدام 
البحث يف املصادر 

 االلكرتونية

تقومي البحوث 
 والواجبات 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال ينطبق 5-1

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .60
قال، م مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة م

 خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من 

التقييم 
 النهائي

 %20 مستمر املالحظة والتقييم املستمر 1
 %20 مستمرة الواجبات  2
 %60 السادس عشر االختبار النهائي )حتريري نظري( 3

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .غ
 تدريس يف الربانمج طالب أو أكثر حبيث يكون لكل طالب مرشد أكادميي خاص به. ص  لكل عضو هيئة  - -
 و ص  كل عضو هيئة تدريس ساعتني مكتبيتني أسبوعًيا ملقابلة الطلبة وتقدمي الدع  املناسب هل . - -
  لطريقة املناسبة له.اب يف احلاالت العاجلة يتواصل الطالب مع مرشده ابهلاتف احملمول واإلمييل ويت  تقدمي الدع  املناسب - -

 مصادر التعل م 
 أوال: املصادر األصيلة والكتب املطبوعة

 مجيع املصادر يف السرية املباشرة وغري املباشرة -
 مجيع األحباث والدراسات اخلاصة بدراسات السرية النبويةاثنًيا: اجملالت العلمية والتقارير وغريها:  

 لتواصل االجتماعي:اثلثًا: املواد االلكرتونية ووسائل ا
 موقع ملتقى أهل احلديث/ موقع األلوكة )اجمللس العلمي( -
 مجيع املواقع االلكرتونية ذات العالقة -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:رابًعا: 
 اجلامع / جامع خادم احلرمني الشريفني -
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 يةاملكتبة الشاملة / املكتبة الوقف -
 املواد املرئية واملسموعة يف جمال املقرر -

 املرافق املطلوبة 
 متطلبات املقرر الدراسي من املرافق:

 :)املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها 
 قاعة دراسة نظرية، يستحسن طاوالت اجملموعات          

   اللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:أجهزة تقنية )أدوات عرض البياانت، و 
 شاشة عرض.-إحضار الطلبة حواسيبه .     -

 :)ال مصادر أخرى )حددها: مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا 
 يوجد

  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
  من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة 

 يف هناية كل درس يقوم املعل  أبخذ التغذية الراجعة من الطلبة. -
 يف هناية الفصل الدراسي يقدم الربانمج استبانة للطلبة ألجل احلصول على التغذية الراجعة. -

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم 
 .يكتب تقرير خمتصر عن املقرر حيتوي على جوانب تطويره حبسب رأي املدرسنييف هناية الفصل  -

 :إجراءات تطوير التدريس 
 من خالل التحسني بناء على التقارير والتغذية الراجعة -
 من خالل برانمج )جتربيت يف التدريس( حبيث  تار أستاذ أو أكثر لعرض جتربة متميزة يف تدريس املقرر أمام زمالئه ابلقس  -

 والكلية.
  :اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة مستقلني إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب

 .ابلربانمج
 :إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره 

ا املقرر ة حتديث الربانمج مع األساتذة الذين درسو يف هناية الفصل الدراسي جيتمع منسق الربانمج وبعض أعضاء جلن -
من  %25وتناقش التقارير والتغذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث يت  الرفع جمللس القس  خبطة التحسني مبا ال يتجاوز 

 حمتوى املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة التوصيف اجلديد واعتماده من القس  مصادقة عميد الكلية عليه.
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 د. عبد الرمحن بن نويفع فاحل الُسلمي       اسم منسق الربانمج:

 ويف شطر الطالبات: د. عائشة بنت فراج علي الُعقال  

 ه1440-1-1 التاريخ ............................ :التوقيع
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
                                                                                                           هـ1440-1-1  اتريخ التوصيف:                                      جامعة أم القرى  اسم املؤسسة التعليمية: 

 كتاب والسنةال القسم:                                                            الدعوة وأصول الدين لكلية:ا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 
 602674-2 اسم املقرر الدراسي: دراسات يف علوم احلديث                                     رمز املقرر: 09
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 ديث وعلومه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري احل3
 الفصل الدراسي الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 معرفة علوم احلديث وهريخ التصنيف فيها. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6
بات قرر، إن َل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: يف شطر الطالب ابلعابدية ويف شطر الطال. فرع أو فروع تقدمي امل7

 ابلزاهر
 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. 8
 100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية% 

    

 النسبة: ال التعليم اإللكرتوين  

    

 النسبة: ال اإلنرتنت( تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق  

    

 النسبة: ال ابملراسلة  

    

 النسبة: ال أخرى تذكر  
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 تعليقات: 
 ال يقدم هذا املقرر إال على سبيل االنتظام واحلضور الفعلي يف قاعات الدراسة.

 األهداف 
 هدف املقرر الرئيس:

 صوص. بشروط الصحة وحمرتزاهتا على وجه اخل فهيل الطالب لفتح دراسات يف جمال علوم احلديث عموًما، وما يتعلق
 وصف خطط تطوير وحتسني املقرر:

تعتمد اخلطة التحسينية للمقرر على تقارير املدرسني والتغذية الراجعة من الطالب يف هناية الفصل الدراسي، وتتضمن 
رى عمليات التحديث ملقرر، وجتخطط حتديثه متابعة اجلديد يف نتائج البحوث والدراسات واملطبوعات اليت متس حمتوى ا

 بشكل دوري ومستمر.
)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل وصف املقرر الدراسي  .ظ

 الربانمج(. 
 : وصف عام للمقرر

يت قامت حوهلا، والدراسات اليقدم املقرر دراسات يف علوم احلديث، خصوًصا ما يتعلق بشرط الصحة، يف حترير الشروط 
 ونتائجها، وتدريب الطالب على فتح دراسات يف علوم احلديث. 

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .61

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 املقدمة: 
املقرر خمص  إلجراء الدراسات يف جمال علوم احلديث عموًما، وما يتعلق منها بشروط 

ى وجه اخلصوص؛ ألن كثريًا من البحوث قد مت إجراؤها على كثري من أنواع عل  الصحة عل
احلديث، ويتوجب إطالع الطالب على هذه اجلهود، وتدريبه  على املنهجية الصحيحة 
إلجرائها، كاحلسن، والشاذ، واملنكر، واملعلول، واملضطرب، واملقلوب، وزايدة الثقات، 

 وحنوها.
لضبط سيت  تناول الدراسات حوهلما يف مقرر )دراسات يف ملحوظة: شرطي العدالة وا

 اجلرح والتعديل(.
 منهج إجراء الدراسات يف علوم احلديث:

1 2 
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 مجع عبارات أئمة النقد الذين عاشوا يف عصر الرواية عن املوضوع. -
 مالحظة تطبيقات أئمة النقد الذين عاشوا يف عصر الرواية حوله، وحتليلها. -
 تأخرين حول املوضوع، ومالحظة اتفاقها واختالفها.مجع تعريفات األئمة امل -
 حماكمة تعاريف األئمة املتأخرين إىل عبارات أئمة النقد األوائل وتطبيقاهت . -

 اخلروج ابلنتيجة. -
االستدالل العقلي على وجوب اشرتاط الشروط اخلمسة، مراتب  الصحيح وشروطه،

سن يف إطالقات أئمة احلديث الصحيح وعالقته ابحلسن، مظان الصحيح واحلسن، احل
 األوائل، احلسن عند الرتمذي، اجليد.

3 6 

وحمرتزاته، والدراسات حوله.شرط اتصال األسانيد،   
 املرسل، املعضل، املعلق، املرسل اخلفي، التدليس، سن التحمل، صيغ التحديث ودالالهتا.

2 4 

وحمرتزاته، والدراسات حوله. اشرتاط السالمة من الشذوذ،  
  ريب، الشاذ، املنكر، ال يتابع عليه، احملفوظ، املعروف، زايدة الثقات. الغ

2 4 

وحمرتزاته، والدراسات حوله. اشرتاط السالمة من العلل،  
العلة القادحة، املقلوب، املدرج، املزيد يف متصل األسانيد، املضطرب، االختالف على 

 الراوي، 

2 4 

ف )الذي ثبت أو ترجح خطؤه ولو كان احلديث شديد الضع أنواع احلديث الضعيف،
 راويه ثقة، ورواية املته  يف عدالته(.

اعتضاد الضعيف خفيف الضعف )وعالقته بعل  العلل(، قرائن التقوية، االحتجاج ابحلديث 
 الضعيف )احلسن أو خفيف الضعف الذي قبل االعتضاد(.

3 6 

، الفرد وأنواعه، العواي. املتواتر واآلحاد  1 2 
نقاش ومراجعةحلقات   1 2 

15 30 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .62
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 
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 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 الل أسبوعياً:التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خ -عدد ساعات الدراسة  .63
 ما ال يقل عن ساعتني أسبوعًيا من خالل املصادر القدمية واملراجع احلديثة والبحوث والدراسات  

 
خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .64

 تدريسها
 الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة 

 : ق  مبلء اجلدول مبخرجات تعل  املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعل  املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقيي  وتتسق معها ومع خمرجات التعل  املستهدفة.اثنياً  -
قرر املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعل  بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعل  امل: ضع طرق التقيي  اثلثاً  -

املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعل  وتعلي  متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن 
 يتضمن كل مقرر خمرجات تعل  يف كل جمال من جماالت التعل .

Curriculum Map      خريطة منهج املقرر  

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات 
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
أن يذكر الطالب أمهية إجراء البحوث والدراسات يف علوم  1-1

 احلديث.
اإللقاء واحلوار 

 العلمي 
 البحث والدراسة

 ت االختبارا
 ومالحظة األستاذ له

أن يعدد الطالب البحوث والدراسات املعاصرة يف جمال  1-2
 علوم احلديث. 

 حلقات النقاش
 دراسة احلالة

تقومي دراسة احلالة 
وبطاقة املالحظة 

 املنظمة
أن يُعرِ ف الطالب كل نوع من أنواع علوم احلديث اليت  1-3

 تناوهلا املقرر مبيًنا االختالف يف تعريفه.
اإللقاء واحلوار 

 العلمي 
 االختبارات
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات 
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

أن يظهر الطالب التطور التار ي الذي حصل يف تعريف  1-4
 ذلك النوع متدرًجا مع املصادر.

 البحوث العلمية
 

وبطاقة املالحظة 
 املنظمة
 

 املهارات املعرفية 2
أن يفرق الطالب بني اإلطالقات اللغوية واإلطالقات  2-1

 االصطالحية 
 لذهينالعصف ا

 حلقات النقاش
 البحث والدراسة

 

 االختبارات  -
بطاقة املالحظة  -

 املنظمة
 تقومي البحوث -

 

أن يقارن الطالب بني التعاريف االصطالحية )اجلامعة  2-2
املانعة( والتعاريف االصطالحية اليت َل ُتنب على طريقة 

 احلدود املنطقية.
صطالح اال أن يفرق الطالب بني عبارات أئمة احلديث أهل 2-3

)الذين عاشوا يف عصر الرواية( وأئمة احلديث املتبعني هل  
الذين جاءوا بعد أن أصبحت الكتب هي املعتمد يف نقل 

 السنة.
أن يطبق الطالب منهج الرتجيح بني اختالف التعاريف  

 االصطالحية.
 دراسة احلالة 
 حلقات النقاش

 

 تقومي دراسة احلالة -
 بطاقة املالحظة  -
  الواجبات -
 االختبارات -

أن يشرح الطالب طريقة استثمار تطبيقات أئمة احلديث  2-4
 أهل االصطالح.

 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يعتمد الطالب على نفسه الرجوع إىل املصادر  3-1

 واستخالص الفوائد.
التعل  الذاي 

 ابستخدام املصادر
تقومي 

 امللخصات
 تقومي التقارير املشروعات طالب إبجناز الواجبات الفردية يف موعدها.أن يلتزم ال 3-2
أن يلتزم الطالب إبجناز اجلزء اخلاص به من الواجبات  3-3

 اجلماعية.
تقومي  - الواجبات اجلماعية

 األحباث 
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بطاقة -
 املالحظة 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
لطالب مادة خمتصرة جلزئية خمتارة من املنهج أن يعرض ا 4-1

 مستخدًما مهارات العرض واإللقاء.
 العروض التقدميية

 احملاكاة
تقومي العروض 
التقدميية، 
وبطاقة 
 املالحظة

أن يستخدم الطالب الربامج احلاسوبية اليت ختدم املصادر  4-2
 احلديثية.

التعل  الذاي 
ابستخدام البحث 

يف املصادر 
 نيةااللكرتو 

تقومي األحباث 
 والواجبات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال ينطبق 5-1

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .65

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م
 خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(

نسبته من  األسبوع احملدد 
قييم الت

 النهائي
 %20 الثامن االختبار النصفي 1
 %30 مستمرة واجبات 2
 %50 السادس عشر االختبار النهائي 3

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ف
  ص  لكل عضو هيئة تدريس يف الربانمج طالب أو أكثر حبيث يكون لكل طالب مرشد أكادميي خاص به.  -
 يتني أسبوعًيا ملقابلة الطلبة وتقدمي الدع  املناسب هل . ص  كل عضو هيئة تدريس ساعتني مكتب -
 يف احلاالت العاجلة يتواصل الطالب مع مرشده ابهلاتف احملمول واإلمييل ويت  تقدمي الدع  املناسب ابلطريقة املناسبة له.  -

 مصادر التعل م 
 أوال: املصادر األصيلة والكتب املطبوعة
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 )مجيع املصنفات يف علوم احلديث(
 يع األحباث والدراسات يف علوم احلديث()مج
 اثنًيا: اجملالت العلمية والتقارير وغريها: 

 مجيع األحباث والدراسات املتعلقة مبنهجية الدراسات يف علوم احلديث. -
 اثلثًا: املواد االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي:

 موقع ملتقى أهل احلديث. -
 موقع األلوكة، اجمللس العلمي -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:ًعا: راب
 اجلامع  -
 املكتبة الشاملة -
 املواد املرئية واملسموعة يف جمال املقرر -

 املرافق املطلوبة 
 :متطلبات املقرر الدراسي من املرافق

 وغريها(:)قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل املباين ، 
 قاعة دراسة نظرية، يستحسن طاوالت اجملموعات          

  أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: أجهزة تقنية( 
 إحضار الطلبة حواسيبه .  -
 شاشة عرض. -

 ئمة هبا(:)حددها: مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قا مصادر أخرى 
 ال يوجد         

  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس 

 يف هناية كل درس يقوم املعل  أبخذ التغذية الراجعة من الطلبة. -
 صول على التغذية الراجعة.يف هناية الفصل الدراسي يقدم الربانمج استبانة للطلبة ألجل احل -

 : اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القس 
 يف هناية الفصل يكتب تقرير خمتصر عن املقرر حيتوي على جوانب تطويره حبسب رأي املدرسني. -

 :إجراءات تطوير التدريس 
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 من خالل التحسني بناء على التقارير والتغذية الراجعة -
  برانمج )جتربيت يف التدريس( حبيث  تار أستاذ أو أكثر لعرض جتربة متميزة يف تدريس املقرر أمام زمالئه ابلقس من خالل -

 والكلية.
 إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب : 

 اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة مستقلني ابلربانمج. -
  رية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:إجراءات التخطيط للمراجعة الدو 

يف هناية الفصل الدراسي جيتمع منسق الربانمج وبعض أعضاء جلنة حتديث الربانمج مع األساتذة الذين درسوا املقرر  -
من  %25 وتناقش التقارير والتغذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث يت  الرفع جمللس القس  خبطة التحسني مبا ال يتجاوز

 حمتوى املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة التوصيف اجلديد واعتماده من القس  مصادقة عميد الكلية عليه.
 

 د. عبد الرمحن بن نويفع فاحل الُسلمي   اسم منسق الربانمج:

 ويف شطر الطالبات: د. عائشة بنت فراج علي الُعقال 

 ه1440-1-1 التاريخ ................................. :التوقيع
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

-1-1  اتريخ التوصيف:                                              جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية: 
                                                                                                            هـ1440

 الكتاب والسنة القسم:                                                              الدعوة وأصول الدين لكلية:ا
 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 
 602675-2املقرر:  اسم املقرر الدراسي: دراسة وحتقيق املخطوطات                                       رمز 10
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري احلديث وعلومه3
  الفصل الدراسي الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 مناهج البحث العلمي. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر: يف شطر الطالب ابلعابدية ويف شطر الطالبات ابلزاهر7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية% 

    

 النسبة: ال إللكرتوينالتعليم ا  

    

 )النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  

    

 النسبة: ال ابملراسلة  
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 النسبة: ال أخرى تذكر  
 

 تعليقات: 
 ال يقدم هذا املقرر إال على سبيل االنتظام واحلضور الفعلي يف قاعات الدراسة.

 األهداف 
  هدف املقرر الرئيسي:

الطالب يف كل ما يتعلق بدراسة املخطوطات وحتقيقها؛ حبيث ميتلكون املعرفة واملهارة الالزمة للقيام ابملشاريع  فصيل
 البحثية املتعلقة ابلواثئق من حيث دراستها أو حتقيقها أو كالمها مًعا.

 وصف خطط تطوير وحتسني املقرر:
تتضمن غذية الراجعة من الطالب يف هناية الفصل الدراسي، و تعتمد اخلطة التحسينية للمقرر على تقارير املدرسني والت

خطط حتديثه متابعة اجلديد يف نتائج البحوث والدراسات واملطبوعات اليت متس حمتوى املقرر، وجترى عمليات التحديث 
 بشكل دوري ومستمر.

تعريفية أو النشرة ال)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف وصف املقرر الدراسي  .ع
 دليل الربانمج(. 

 وصف عام للمقرر: 
ها يقدم املقرر تعريًفا ابملخطوطات )الواثئق الرتاثية(، وأمهيتها، واملخاطر اليت ميكن أن حتيق برتاثنا العلمي إذا َل حنافظ علي

رفنا بقيمتها، ذه املهمة، فيعوخنرجها إىل عاَل املطبوعات. ويبني أن عل  دراسة املخطوطات وحتقيقها هو الذي يقوم هب
ق لوطرق دراستها، وحتديد كاتبها، وزمن كتابتها، وحمتواها، ابلوسائل القدمية واحلديثة، والوصول إىل نتيجة يف ما يتع

 ابلوثوق هبا، وما يتعلق جبودهتا وقيمتها العلمية، ومنهج إخراجها إىل عاَل املطبوعات.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .66

 ئمة املوضوعاتقا
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

 )املقرر ذو طبيعة نظرية وتطبيقية(
مقدمة عن الواثئق املخطوطة يف احلديث الشريف وعلومه وأمهيتها، وأماكن وجود هذه 
الواثئق وطرق حفظها فيها، وضرورة إخراج ما َل  رج من قبل بتحقيقه، وضرورة إصدار 

1 2 
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لنسخ اليت صدرت لبعض املصنفات من خالل البحث عن نسًخا مطبوعة أكثر دقة من ا
 نسخ خمطوطة أكثر قيمة مما حققت عليه وإعادة حتقيقها.

)يقدم األستاذ خمطوطًا مناسًبا ليتدرب الطلبة على حتقيقه حبيث يوزع على الطلبة فيشرتكوا 
 يف الدراسة وينفرد كل منه  مبقدار من الن  )لوحتني أو أكثر(

خلطية من مظاهنا:مجع النسخ ا  
 الوسائل املساعدة والصعوابت

 االستقصاء يف البحث
 الفح  األوي للواثئق وتقييمها مبدئًيا واختيار كل ما َل نتيقن أنه قليل القيمة.

1 2 

 الدراسة العميقة للواثئق املختارة ونقدها ابلوسائل القدمية واحلديثة.
 وصف الواثئق بدقة.

 صفات النسخ اخلطية القيمة.
ترتيب الواثئق من حيث: القدم، واالكتمال، وجودة احملتوى، ووضوح اخلط، وعناية 

 العلماء. 
 اختيار الوثيقة األصل ونسخ املقابلة. 

2 4 

 التعريف ابملؤلف واستخراج ما ميكن أن يعرف به من حمتوى كتابه.
 إثبات صحة نسبة الكتاب إىل مؤلفه، واملنهج يف ذلك.

يقة وسالمته من العبث.إثبات صحة حمتوى الوث  
 دراسة حمتوى املخطوط واستخراج فوائده.

1 2 

 نسخ املخطوط األصل.
 اصطالحات اخلط.

 الكلمات والعبارات املشكلة.
 املوقف من العالمات املوجودة يف املخطوط وما يوجد يف احلواشي وأنواعها.
لضرب...اخل.أه  االصطالحات املستعملة لضبط املخطوطات: التصحيح، والتضبيب، وا  

2 4 

 مقابلة املنسوخ على النسخ األخرى املختارة للمقابلة.
 أنواع االختالف واملنهج يف إثبات الفروقات.

 النسخة الوحيدة وضوابط إخراجها.
النسخ املتكاملة وتكوين الن  املختار.   

1 2 
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 املصادر وأثرها على تصحيح ما يف النسخ..  

  الضبط املوجود يف النسخ وأمهيته.
 شكل املشكل يف الن .

 مىت جيب عدم التدخل يف الضبط )ترك الضبط(.

1 2 

الشرح، التعريف، التوثيق، الربط بني املواضع، الفوائد. التعليقات على النص وأنواعها:  
 ضابط التعليقات الواجبة.

 ضابط التعليقات املستحسنة.
 إثقال احلواشي. 

1 2 

 املراجعة. 
: املوضوعية وحكاية احلقائق  

 يف حتديد مواضع اإلشكال يف الن  والتنبيه عليها يف احلواشي.
 ويف التنبيه على احتماالت القراءة إن وجد أكثر من احتمال.

1 2 

 تيسري الوصول إىل الفائدة من الن  احملقق بصنع األدلة والفهارس الالزمة.
.جنز فيها العملتوثيق التحقيق بذكر أرقام اللوحات يف الن  احملقق والتواريخ اليت أ  

1 2 

 6 3 مناقشة مشاريع الطلبة يف التحقيق.
15 30 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .67
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 ي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:التعلم الفرد -عدد ساعات الدراسة  .68
 ما ال يقل عن ساعتني أسبوعًيا قراءة ذاتية من خالل املصادر القدمية واملراجع احلديثة والبحوث والدراسات  
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خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .69

 يسهاتدر 
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : ق  مبلء اجلدول مبخرجات تعل  املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعل  املناسبة.أوالً  -
 فة.ومع خمرجات التعل  املستهد : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقيي  وتتسق معهااثنياً  -
: ضع طرق التقيي  املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعل  بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعل  املقرر اثلثاً  -

املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعل  وتعلي  متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن 
 مقرر خمرجات تعل  يف كل جمال من جماالت التعل . يتضمن كل

Curriculum Map      خريطة منهج املقرر  

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
أن يذكر الطالب أمهية العناية ابملخطوطات وإخراجها يف  1-1

 ب وصف تركه عليه مؤلفه. أقر 
 احملاضرة

  
 االختبارات 

اخلرائط -اإللقاء  أن يعدد الطالب صفات النسخ املخطوطة القيمة 1-2
 املفاهيمية

 االختبارات  -
تقومي اخلرائط  -

 املفاهيمية
أن يبني الطالب معاين اصطالحات الكتابة القدمية:  1-3

، باللوح، الطباق، السماعات، احلواشي، اللحق، الضر 
 ...إخلالتصحيح، والتضبيب

اخلرائط  –اإللقاء 
 املفاهيمية
 احملاكاة 

 االختبارات  -
تقومي اخلرائط  -

 املفاهيمية
 املهارات املعرفية 2
أن حيدد الطالب طريقة رس  الناسخ لكل حرف من  2-1

 احلروف اهلجائية. 
 احملاكاة -

 املشروع البحثي  -
 حل املشكالت -

 تقومي املشروع  -
سة تقومي درا -

أن مييز الطالب بني أنواع اخلطوط وخصائ  رمسها،  2-2 احلالة
 والتفريق بني املتشابه منها.
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

   أن حيدد الطالب الكلمات اليت حتتاج إىل ضبط ابلشكل.  2-3
 أن حيدد الطالب املواضع اليت حتتاج إىل تعليق. 2-4
أن يدرس الطالب النسخة اخلطية من حيث: السند،  3-5

 ، والسماعات، وحنوها.واخلط
أن  دم الطالب الن  مبا يسهل االستفادة منه وفق  3-6

 قواعد التحقيق.
أن حيدد الطالب النسخة األم ويقابلها ببقية النسخ،  3-7

 ويثبت الفروقات بينها.
 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
حقيق سة والتأن يتحمل الطالب مسؤولية القيام ابلدرا 3-1

 منفرًدا  
 تقومي املشروع - التعل  الذاي واملشاريع

بطاقة املالحظة  -
 املنظمة

 التعل  التعاوين أن يتجاوب الطالب مع اجملموعة اليت يعمل معها. 3-2

 

بطاقة املالحظة 
أن يلتزم الطالب إبجناز اجلزء اخلاص به من املهام  3-3 املنظمة

 اجلماعية
 ب العناصر العاملة يف فريقه أن يساعد الطال 3-4

أن حيفز الطالب ابقي اجملموعة للتنافس مع الفرق  
 األخرى 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يعرض الطالب رأي فريقه ويناقش آراء الفرق  4-1

 األخرى مبوضوعية وإقناع.
 املناظرة 

 العروض التقدميية
 ض رو تقومي الع -

بطاقة  -
املالحظة 
 املنظمة
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أن يستخدم الطالب الربامج احلاسوبية اليت ختدم  4-2
 املصادر احلديثية.

التعل  الذاي ابستخدام 
 املصادر اإللكرتونية

 تقومي التقارير

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال ينطبق 5-1

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .70
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م

 خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من 

التقييم 
 النهائي

 %20 مستمر املالحظة والتقيي  املستمر 1
 %70 مستمرة املشروع البحثي 2
 %30 شرالسادس ع االختبار النهائي )حتريري نظري( 3
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ق

  ص  لكل عضو هيئة تدريس يف الربانمج طالب أو أكثر حبيث يكون لكل طالب مرشد أكادميي خاص به.  -
 و ص  كل عضو هيئة تدريس ساعتني مكتبيتني أسبوعًيا ملقابلة الطلبة وتقدمي الدع  املناسب هل .  -
 مول واإلمييل ويت  تقدمي الدع  املناسب ابلطريقة املناسبة له. يتواصل الطالب مع مرشده ابهلاتف احمل  -

 مصادر التعل م 
 أوال: املصادر األصيلة والكتب املطبوعة

 حتقيق املخطوطات بني الواقع واملنهج األمثل، لألستاذ الدكتور عبد هللا عسيالن -
 حتقيق النصوص ونشرها، فليف عبد السالم هارون. -
 املخطوطات العربية، مركز البحوث والدراسات أكادميية األمري انيف.التزوير واالنتحال يف  -
 عبد السالم هارون.  حتقيق النصوص ونشرها. -
 حتقيق الرتاث. د. عبد اهلادي الفضلي.   -
 د. بشار عواد معروف   ضبط الن  والتعليق عليه.  -
 مناهج حتقيق الرتاث. د. رمضان عبد التواب.  -
 د. أكرم ضياء العمري.  مناهج البحث وحتقيق الرتاث. -
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 القواعد املنهجية يف التنقيب عن املفقود من الكتب واألجزاء الرتاثية. د. حكمت بشري ايسني -
 د. بكر أبو زيد.  الرقابة على الرتاث. -
 د. بكر أبو زيد.  حتريف النصوص من مآخذ أهل األهواء يف االستدالل. -

 اثنًيا: اجملالت العلمية والتقارير وغريها: 
 ع األحباث والدراسات اخلاصة مبناهج حتقيق املخطوطات.مجي -

 اثلثًا: املواد االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي:
 موقع ملتقى أهل احلديث. -
 موسوعة صحيح البخاري -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:رابًعا: 
  جامع خادم احلرمني الشريفني -
 املكتبة الشاملة -
 املواد املرئية واملسموعة يف جمال املقرر -
 املرافق املطلوبة 

 :متطلبات املقرر الدراسي من املرافق
 اوالت قاعة دراسة نظرية، يستحسن ط )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: املباين

 اجملموعات
  ت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:)أدوات عرض البياان أجهزة تقنية 

 شاشة عرض. -إحضار الطلبة حواسيبه .   -
 يوجدال )حددها: مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى  

  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 جعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الرا 

 يف هناية كل درس يقوم املعل  أبخذ التغذية الراجعة من الطلبة. -
 يف هناية الفصل الدراسي يقدم الربانمج استبانة للطلبة ألجل احلصول على التغذية الراجعة. -

 : اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القس 
 فصل يكتب تقرير خمتصر عن املقرر حيتوي على جوانب تطويره حبسب رأي املدرسني.يف هناية ال -

 :إجراءات تطوير التدريس 
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 من خالل التحسني بناء على التقارير والتغذية الراجعة -
قس  لمن خالل برانمج )جتربيت يف التدريس( حبيث  تار أستاذ أو أكثر لعرض جتربة متميزة يف تدريس املقرر أمام زمالئه اب -

 والكلية.
 إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب : 

 اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة مستقلني ابلربانمج. -
 :إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره 

قرر ء جلنة حتديث الربانمج مع األساتذة الذين درسوا امليف هناية الفصل الدراسي جيتمع منسق الربانمج وبعض أعضا -
من  %25وتناقش التقارير والتغذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث يت  الرفع جمللس القس  خبطة التحسني مبا ال يتجاوز 

 ه.يحمتوى املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة التوصيف اجلديد واعتماده من القس  مصادقة عميد الكلية عل
 

 د. عبد الرمحن بن نويفع فاحل الُسلمي   اسم منسق الربانمج:

 ويف شطر الطالبات: د. عائشة بنت فراج علي الُعقال

 :التوقيع

 

 ه1440-1-1 التاريخ ........................................
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

                                                                                                          هـ1440-1-1:  اتريخ التوصيف                               : جامعة أم القرى      اسم املؤسسة التعليمية
 الكتاب والسنة سم:الق                                                          الدعوة وأصول الدينالكلية: 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 
 602676-2اسم املقرر الدراسي: منهجية التفسري ومصادره                            رمز املقرر:  11

 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 وعلومه . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري احلديث3
 الفصل الدراسي الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6
لطالبات مؤسسة التعليمية: يف شطر الطالب ابلعابدية ويف شطر ا. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن َل يكن يف املقر الرئيس لل7

 ابلزاهر
 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. 8
 100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية% 

    

 النسبة: ال التعليم اإللكرتوين  

    

 )النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  

    

  النسبة: ال اسلةابملر  

    

 النسبة: ال أخرى تذكر  
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 تعليقات: 
 ال يقدم هذا املقرر إال على سبيل االنتظام واحلضور الفعلي يف قاعات الدراسة.

 األهداف 
 هدف املقرر الرئيس:

ة، ليتمكن دفصيل الطالب يف فه  اآلايت القرآنية، وتدريبه على تفسريها من خالل منهج أئمة التفسري وفق خطوات حمد
من انتزاع دالالهتا على األبواب العلمية يف األحكام وغريها؛ حيث تعد اآلايت القرآنية مؤثرة أيًضا يف عملية النقد احلديثي 
قبوال وردا، فيأي هذا املقرر لتمكني الطالب املتخص  يف التفسري وتكميل األدوات النقدية للطالب املتخص  يف احلديث 

 وعلومه.
 طوير وحتسني املقرر:وصف خطط ت

تعتمد اخلطة التحسينية للمقرر على تقارير املدرسني والتغذية الراجعة من الطالب يف هناية الفصل الدراسي، وتتضمن 
خطط حتديثه متابعة اجلديد يف نتائج البحوث والدراسات واملطبوعات اليت متس حمتوى املقرر، وجترى عمليات التحديث 

 بشكل دوري ومستمر.
)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو  املقرر الدراسيوصف  .غ

 دليل الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر: 

هذا املقرر يقدم على شكل حماضرات وحلقات نقاشية هتدف إىل فصيل الطالب يف التفسري ومنهج استخراج املعاين 
تدريبه  على منهج األئمة املفسرين وفق خطوات حمددة، لفتح آفاق دراسات جديدة يف القرآنية ابلن  واالستنباط، و 

جمال التفسري واالستدالل ابآلايت يف الباب احلديثي؛ حيث عمد أئمة النقد رمحه  هللا إىل وضع اآلايت القرآنية مع 
 األحاديث الشريفة يف مصنفاهت  احلديثية مستدلني هبما مًعا.

 

 تقائمة املوضوعا
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

 املقدمة: تعريف وأتريخ:
 .تعريف عل  التفسري )أصول التفسري(، والتطبيقي 
 .)عالقة )التفسري( بـ)التأويل( و)االستنباط( و)التدبر 
 .احلاجة للتفسري 
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  :أنواع التفسري، اعتبارات التنويع 
 التفسري ابملأثور، التفسري ابلرأي.

 السلف(. عانيها )التفسري املعتمد على اللغة، كثري من التفسري املأثور عنتفسري األلفاظ ببيان م
 .التفسري مبعىن االستنباط: ككتب أحكام القرآن، والتفسري البالغي 
 .التفسري ابلتدبر: التفسري اإلشاري وأنواعه 

 
 :مصادر التفسري 
 .القرآن 
 .السنة 
 .اللغة 
 والتابعني وهبعيه (. التفسري ابملأثور من كالم السلف )الصحابة 
 .أثر أصول اإلميان وقواعد الدين وأصول الفقه على التفسري واختيار املعىن الصحيح 
 .اجتهاد أئمة التفسري وعلمائه 
 .نشأة التفسري منذ زمن النيب صلى هللا عليه وسل  إىل العصر احلاضر 

1 2 

 :خطوات التفسري 
 ملدروسة.اخلطوة األوىل: التعرُُّف على سياقات اآلايت ا 
 :ومن الكتب اليت حتدثت عن السياق وأمهيته يف فه  القرآن الكرمي الكتب التالية 
 .حجية الداللة السياقية يف التفسري: لعبد الوهاب رشيد أبو صفية 
 .التكامل السياقي )داللٌة وتفسري(: له أيًضا 
 .أعمال سياقية منضبطة أو قريبة من االنضباط: له أيًضا 
 منضبطة أو جمافية للسياق: له أيًضا. أعمال سياقية غري 
 .البعد عن السياق وأه  أسبابه: له أيًضا 
 .أعماي السياقية: له أيًضا 
 .داللة السياق: د. رد ة هللا بن ردة الطلحي 
 .السياق وتوجيه الن : د. عيد بليع 
 :وهي مخس سياقات 
 رية يف كام؛ إلسعاد البشالسياق القرآين العام: وهو أنه كتاب إميان وهداية وبالغ وتشريع أح
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 الدارين.
  :للدكتور عبد الكرمي حامدي.« املدخل إىل مقاصد القرآن»ومن الكتب يف ذلك 
 التعرف على السياق الزمين لآلايت: املكي منها واملدين 
 .مباحث املكي واملدين يف كتب علوم القرآن 
 .كتب التفسري 
 هناية  دية للسور واآلايت من أول القرآن إىلاملكي واملدين يف القرآن الكرمي )دراسة فصيلي ة نق

 سورة اإلسراء(: لعبد الرزاق حسني أمحد.
  :حترير القول يف السور واآلايت املكية واملدنية من أول سورة الكهف إىل آخر سورة الناس

 الدكتور حممد الفاب.
 .أه  خصائ  السور املكية: للدكتور أمحد عباس البدوي 
 املراد تفسريها أو تفسري جزء منها: التعرف على سياق السورة 
  .مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور: للبقاعي 
  مراصد املطالع يف تناسب املقاطع واملطالع: للسيوطي؛ ألن الربط بني مطلع السورة وهنايتها

 من وسائل حتديد موضوع السورة.
 يف لطائف  تمييزكتب التفسري اليت تعتين بذكر مقاصد السور: ككتاب )بصائر ذوي ال

 الكتاب العزيز( للفريوزابدي، و)التحرير والتنوير( للطاهر ابن عاشور.
   التعرف على السياق املوضوعي اخلاص القريب من اآلية املدروسة: ويعني على ذلك كثري من

 كتب التفسري اليت تض  كل جمموعة من اآلايت ذات موضوع واحد يف السورة وتفسرها.
 زول، فسيكون الوقوف عليه مهما لتحديد هذا السياق، وأسباب وإن كان لآلية سبب ن

 النزول ميكن الوقوف عليها من خالل:
  .)عموم كتب التفسري، والتفسري ابملأثور خاصة )وستأي 
 .كتب السنة عموما 
   :كتب أسباب النزول 
 هــ(.468أسباب النزول: للواحدي )ت 
 هــ(.852العجاب يف بيان األسباب: البن حجر )ت 
 هــ(.1422ملقبل بن هادي الوادعي )ت« صحيح املسند من أسباب النزولال 
 .احملرَّر يف أسباب النزول من خالل الكتب التسعة: للدكتور خالد املزيين 
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 لسلي  اهلالي وحممد آل نصر.« االستيعاب يف بيان األسباب 
 :)التعرف على السياق احمليط ابآلية )اآلية اليت قبلها واليت بعدها 
 وع إىل كتب التفسري املعتنية ببيان املناسبات بني اآلايت، من مثل:ابلرج 
 .نظ  الدرر: للبقاعي 
 .التفسري الكبري: للفخر الرازي 
 :كتب الوقف واالبتداء؛ الذي يراعي املعىن حىت بني مُجل اآلايت الواحدة، من مثل 
 هــ(.328إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عز وجل: ألِب القاس  األنباري )ت 
 هــ(.338القطع واالئتناف: ألِب جعفر النحاس )ت 
 هــ(.444املكتفى يف الوقف واالبتدا: ألِب عمرو الداين )ت 
 هــ(.560الوقف واالبتداء: ألِب عبد هللا السَّجاوندي )ت 
 :اخلطوة الثانية: التفسري اللغوي لآلية 
 :تفسري املفردة القرآنية لغواي 
 :كتب غريب القرآن 
 ب القرآن: لليزيدي، والبن قتيبة، وغريمها.غري 
 .املفردات يف غريب القرآن: للراغب األصبهاين 
 .عمدة احلفاظ: للسمني احلليب 
 ( 1349مفردات القرآن: للَفراهي.)هـ 
 ( 1436املعج  االشتقاقي املؤصَّل أللفاظ القرآن الكرمي: حملمد حسن حسن جبل.)هـ 
 .التحقيق يف كلمات القرآن: للمصطفوي 
  :)معاج  اللغة األصيلة: كـ)الصحاح(: للجوهري، و)حواشيه(: البن بـَر ي، و)هتذيب اللغة

 لألزهري، و)املخص ( و)احملك  واحمليط األعظ (: كالمها البن ِسْيَدْه. 
      .ومن أمهها: مقاييس اللغة البن فارس 
 .كتب الفروق اللغوية وفقه اللغة 
  معرفة أمساء األشياء : ألِب هالل العسكري .فقه اللغة : للثعاليب ، والتلخي  يف 
  كتب الفروق : كالفروق لثابت بن أِب اثبت ، ولقطرب ، وألِب حامت السجستاين ، وألِب

 هالل العسكري .  
 : التأكد من داللة اللفظ وفق السياقات القرآنية من خالل كتب الوجوه والنظائر 

2 4 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

312 

 

 . التصاريف : ليحىي بن سالم 
 : ألِب هالل العسكري . الوجوه والنظائر 
 . نزهة األعني النواظر يف عل  الوجوه والنظائر : البن اجلوزي 
 : التفسري اللغوي للجمل والرتاكيب: من خالل كتب التفسري اللغوي 
 . جماز القرآن ألِب عبيدة 
 . معاين القرآن للفراء 
 . إعراب القرآن للزجاج 
 معاين القرآن وإعرابه : كالمها ألِب جعفر النحاس . 
 اخلطوة الثالثة : مجع ما يتعلق ابآلية من كتاب هللا : 
 :تفسري اآلية بقراءاهتا 
 . ابلرجوع إىل كتب القراءات : كالنشر البن اجلزري 
  ي ألِب علي الفارس« احلجة للقراء السبعة»كتب توجيه القراءات وإعراهبا . : ككتاب

ف عن وجوه القراءات السبع الكش»هــ(، و392البن جين )ت« احملتسب»هــ(، و377)ت
 هــ(.437ملكي بن أِب طالب )ت« وعللها وحججها

 : تفسري اآلية بنظرياهتا من اآلايت 
 . أضواء البيان : للشنقيطي 
  : كتب التفسري اليت تعتين ابلتفسري القرآين ، كتفسري ابن كثري ، وكتب أحكام القرآن

 للطحاوي واجلصاص وابن العرِب والقرطيب والرسعين . 
 : حل ما يوه  التعارض بني اآلية وغريها 
 : كتب انسخ القرآن ومنسوخه 
 . ألِب عبيد القاس  بن سالم 
 . ألِب جعفر ابن النحاس 
 . هلبة هللا بن سالمة 
 . اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه : ملكي بن أِب طالب 
 . البن العرِب 
 . ألِب منصور البغدادي 
 وخ : ألِب العباس العزيف .منهاج الرسوخ إىل عل  الناسخ واملنس 
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 . النسخ يف القرآن الكرمي : ملصطفى زيد 
 : الرجوع لكتب مشكل القرآن 
 . فويل مشكل القرآن: البن قتيبة 
 . فوائد يف مشكل القرآن : للعز  بن عبد السالم 
 . تفسري آايت أشكلت على كثري من العلماء : البن تيمية 
 لشنقيطي .دفع إيهام االضطراب عن آايت الكتاب : ل 
  
 أو  سواء أكان تفسريا مباشرا صرحيا اخلطوة الرابعة : استخراج التفسري النبوي لآلية ،

 تعرضا ملوضوع اآلية مما ميكن أن يعني على فهمها ، مع متييز املقبول منها من املردود :
 جامع »و هــ(،211لعبد الرزاق الصنعاين )ت« التفسري»كتب التفسري ابملأثور املسندة: كــــ

هــ(، واملوجود من تفسري حيىي بن 310البن جرير الطربي )ت« البيان عن فويل آي القرآن
هــ(، ومن تفسري حممد بن إبراهي  ابن 249هــ(، ومن تفسري عبد بن مُحيد )ت200سالم )ت
 هــ( ، وغريها .327البن أِب حامت )ت« تفسري القرآن العظي »هــ(، ومن 318املنذر )ت

   هــ( .911املنثورللسيوطي )تالدُّر 
 كتاب التفسري يف صحيح البخاري»كتب التفسري الواردة ضمن كتب السُّنَّة: كــــ» 

هــ(، 303للنسائي )ت« السنن الكربى»هــ(، و261)ت« صحيح مسل »هــ(، و256)ت
هــ(، 227لسعيد بن منصور )ت« السنن»هـــ(، و197لعبد هللا بن وهب )ت« اجلامع»و
 هــ( وحنوها.405للحاك  )ت« املستدرك»و

  ع البحرين يف جمم»، و«جممع الزوائد»كتب التفسري يف كتب الزوائد: ككتاب التفسري يف
 موارد الظمآن من زوائد صحيح»، و«بغية الباحث بزوائد مسند احلارث»، و«زوائد املعجمني

هــ(، 807مخسُتها للهيثمي )ت«: كشف األستار عن زوائد مسند البزار»، و«ابن حبان
 «إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة»هــ(، و852البن حجر )ت« املطالب العالية»و

 هــ(.840للبوصريي )ت 
  موسوعة التفسري ابملأثور ، من معهد اإلمام الشاطيب . وهي أوسع كتاب يف مجع التفسري

 ابملأثور .
  

2 4 

 2 1 : حابة والتابعني واتبعيهم(اخلطوة اخلامسة : الرجوع إىل تفسري السلف )من الص 
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 . من خالل كتب التفسري ابملأثور 
 : مع التنبه إىل 
  متييز املقبول منها من املردود ، متنبهني أن منهج نقدها أخف من منهج نقد املرفوعات ، كما

 هو مقرر يف منهج احلك  على احلديث .
 إىل اختالف  الف تنوعمتييز أنواع االختالف يف تفسري السلف : من اختالف ترادف إىل اخت

 تضاد ، وطريقة حتديد نوع االختالف .
  متييز الفرق بني ألفاظ السلف واصطالحات املتأخرين : يف مثل )النسخ( )وصيغ أسباب

 النزول( .
  معرفة مىت جيوز اخلروج عن جمموع ما ُروي عنه  بقول جديد ؟ ومىت ال جيوز ذلك ؟ وهل

   ؟جيوز اخلروج بقول يُبطل ما وردان عنه
اخلطوة السادسة: الرجوع إىل أئمة التفسري، لالستعانة هبم على الرتجيح )عند االختالف(، 

 ولصياغة عبارة التفسري:

 ومن أه  كتب التفسري اليت ينبغي الرجوع إليها :

 تفسري الطربي . -1

 تفاسري الواحدي : البسيط والوسيط والوجيز . -2

 تفسري ابن عطية . -3

 شيه : البن املنري  ، والطِ ييب .تفسري الزخمشري مع حوا -4

 تفسري الفخر الرازي . -5

 تفسري البيضاوي . -6

 تفسري ابن عرفة . -7

 تفسري ابن كثري . -8

 تفسري أِب السعود . -9
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 تفسري الطاهر ابن عاشور -10

 مع التنبه إىل ما يلي :

 متييز مناهجه  ، وموطن التميز عند كل واحد منه  وحمل  اختصاصه . -1

 ة عند كل واحد منه  .التنبه إىل املآخذ العام -2

 اخلطوة السابعة: استنباط األحكام والفوائد اخلفية واإلشارات اللطيفة

 الستنباط األحكام : يُرجع إىل : -1

 كتب تفسري آايت األحكام ، مثل : -أ

أحكام القرآن للقاضي إمساعيل بن إسحاق اجلهضمي )وهو انق (، وخمتصره : لبكر بن 
 العالء القشريي )وهو كامل( .

 أحكام القرآن : للطحاوي .

 أحكام القرآن : للجصاص .

 أحكام القرآن : البن العرِب .

 أحكام القرآن : للِكـَيا الـَهـرَّاسي .

 أحكام القرآن للقرطيب .

 رموز الكنوز : للرسعين .

 كتب الفقه : من خالل استدالالهتا ابآلايت القرآنية . -ب

 الستنباط الفوائد اخلفية : -2

 م كتب التفسري منها ، لكن هناك كتب متيزت هبا :ال ختلو عمو    

 كتب التفسري البالغي : كتفسري الزخمشري ، وابن عرفة ، والطاهر ابن عاشور .

2 4 
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 كتاب : النكت والبيان : ألِب أمحد الَكَرجي القصاب .

 غرائب التفسري : للكرماين .

 غرائب القرآن ورغائب الفرقان : للنيسابوري .

 إىل املباحث األصولية : للطويف .اإلشارات اإلهلية 

 اإلكليل : للسيوطي .

الستنباط اإلشارات اخلفية : مع التنبه إىل أقسام التفسري اإلشاري ، ومىت يكون مقبوال ؟ ومىت  -3
 يكون مردودا ؟

 ابلرجوع إىل كتب التفسري اإلشاري :

 حقائق التفسري ، وزايداته : ألِب عبد الرمحن السلمي .

 : ألِب القاس  القشريي.لطائف اإلشارات 

  15 30 
 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .71
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 ا الطالب خالل أسبوعياً:التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هب -عدد ساعات الدراسة  .72
 ما ال يقل عن ساعتني أسبوعًيا من خالل املصادر القدمية واملراجع احلديثة والبحوث والدراسات  

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .73
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 علم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات الت
 : ق  مبلء اجلدول مبخرجات تعل  املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعل  املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقيي  وتتسق معها ومع خمرجات التعل  املستهدفة.اثنياً  -
رق التقيي  املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعل  بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعل  املقرر : ضع طاثلثاً  -

املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعل  وتعلي  متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن  
 عل .كل مقرر خمرجات تعل  يف كل جمال من جماالت الت

 
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

خمرجات التعل  للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
احلوار -احملاضرة  أن يعر ف الطالب التفسري والتأويل واالستنباط والتدبر.   1-1

 واملناقشة 
االختبارات 

 يةالتحرير 
التعلي  ابالكتشاف  أن يعدد الطالب مصادر التفسري إمجاال. 1-2

 االستقرائي 
 

تقومي  -
 التقارير

 االختبارات  -
 

 أن يذكر الطالب خطوات تفسري اآلية الكرمية. 1-3
أن حيدد الطالب أه  املصادر يف كل سياق من السياقات  1-4

 القرآنية.
 ية.لتفسري اللغوي لآلأن حيدد الطالب أه  املصادر يف ا 1-5
أن حيدد الطالب أه  املصادر يف تفسري اآلية بقراءاهتا  1-6

 ونظرياهتا.
 أن يذكر الطالب أه  املصادر يف التفسري النبوي لآلية. 1-7
أن يعدد الطالب أه  املصادر يف استنباط األحكام واحلك   1-8

  واإلشارات اخلفية.
 املهارات املعرفية

ن يقارن الطالب بني التفسري والتأويل واالستنباط أ 2-1
 والتدبر.

 العصف الذهين
 اخلرائط املفاهيمية

 تقومي التقارير
واملالحظة 
 املنظمة
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 م
خمرجات التعل  للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

أن حيرر الطالب معىن اآلية الكرمية من خالل العمل  2-2
 ابملنهج البحثي لتفسري اآلية الكرمية

 دراسة احلالة
 احملاكاة

تقومي 
 املشروعات

يستخرج الطالب األحكام واحلك  اخلفية اليت أن  2-3
اشتملت عليها اآلية الكرمية من خالل إجراءات منهجية 

 حبثية وابلرجوع للمصادر األصيلة.

التعلي  االستكشايف 
 االستنباطي

تقومي دراسة 
 احلالة

أن يستنبط الطالب املنهج العلمي للتعامل مع التفسري  2-4
 الوارد عن السلف.

 العصف الذهين
 التفكري الناقد

تقومي دراسة 
 احلالة

 دراسة احلالة أن يفرق الطالب بني أنواع السياقات القرآنية. 2-5
 العصف الذهين

تقومي دراسة 
 احلالة

أن يوضح الطالب أمهية السياق القرآين يف فه  الكتاب  2-6
 العزيز

دراسة  -احملاضرة 
 احلالة

 االختبارات 

 

 حتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية و  3
3-
1 

أن يتحمل الطالب مسؤولية الرجوع إىل املصادر 
 واستخالص الفوائد معتمًدا على نفسه

التعل  الذاي 
 ابستخدام املصادر
 التعل  التعاوين

 تقومي التقارير -
بطاقة املالحظة -

 املنظمة  
3-
2 

 التعلي  الذاي أن يلتزم الطالب إبجناز الواجبات الفردية يف موعدها
 والتقارير

بطاقة املالحظة 
 املنظمة 

 وتقومي التقارير
3-
3 

أن يلتزم الطالب إبجناز اجلزء اخلاص به من املهام 
 اجلماعية

بطاقة املالحظة  التعل  التعاوين
 املنظمة 
 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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4-
1 

ئية جز أن يعرض الطالب مادة خمتصرة يشرح فيها 
 خمتارة من املنهج مستخدًما مهارات العرض واإللقاء.

 

بطاقة املالحظة  حلقات النقاش
 املنظمة

   
4-
2 

أن يستخدم الطالب الربامج احلاسوبية اليت ختدم 
 املصادر احلديثية.

التعل  الذاي 
ابستخدام البحث 

يف املصادر 
 اإللكرتونية

بطاقة املالحظة 
 املنظمة 

 وتقومي التقارير

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
5-
1 

   ال ينطبق

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .74

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م
 خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من 
 يالتقيي  النهائ

 %20 الثامن ار النصفياالختب 1
 %30 مستمرة واجبات 2
 %50 السادس عشر االختبار النهائي 3
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ك

  ص  لكل عضو هيئة تدريس يف الربانمج طالب أو أكثر حبيث يكون لكل طالب مرشد أكادميي خاص به.  -
 الطلبة وتقدمي الدع  املناسب هل . ص  كل عضو هيئة تدريس ساعتني مكتبيتني أسبوعًيا ملقابلة  -
يف احلاالت العاجلة يتواصل الطالب مع مرشده ابهلاتف احملمول واإلمييل ويت  تقدمي الدع  املناسب ابلطريقة املناسبة   -

 له. 
 مصادر التعل م 

 أوال: املصادر األصيلة والكتب املطبوعة
 مجيع املصادر املذكورة يف حمتوى املقرر.     
 اجملالت العلمية والتقارير وغريها:اثنًيا:  

 مجيع األحباث والدراسات املتعلقة مبنهجية الوصول إىل التفسري الصحيح لآلايت واستخراج معانيها. -
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 اثلثًا: املواد االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي:
 موقع ملتقى أهل التفسري. -
 موقع ملتقى أهل احلديث. -

 الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: مواد تعليمية أخرى مثلرابًعا: 
 اجلامع / جامع خادم احلرمني الشريفني -
 املكتبة الشاملة / املكتبة الوقفية -
 املواد املرئية واملسموعة يف جمال املقرر -

 املرافق املطلوبة 
 :متطلبات املقرر الدراسي من املرافق

 اعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وق 
 قاعة دراسة نظرية، يستحسن طاوالت اجملموعات          

  :)أجهزة تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها 
 إحضار الطلبة حواسيبه .  -
 شاشة عرض. -

 ،وجدال ي فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة 
  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس 
 يف هناية كل درس يقوم املعل  أبخذ التغذية الراجعة من الطلبة. -
 لبة ألجل احلصول على التغذية الراجعة.يف هناية الفصل الدراسي يقدم الربانمج استبانة للط -

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم 
 يف هناية الفصل يكتب تقرير خمتصر عن املقرر حيتوي على جوانب تطويره حبسب رأي املدرسني. -

 :إجراءات تطوير التدريس 
 جعةمن خالل التحسني بناء على التقارير والتغذية الرا -
من خالل برانمج )جتربيت يف التدريس( حبيث  تار أستاذ أو أكثر لعرض جتربة متميزة يف تدريس املقرر أمام زمالئه ابلقس   -

 والكلية.
  :إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 

 اختيار عينة من أعمال الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة مستقلني ابلربانمج. -
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 مراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:إجراءات التخطيط لل 
يف هناية الفصل الدراسي جيتمع منسق الربانمج وبعض أعضاء جلنة حتديث الربانمج مع األساتذة الذين درسوا املقرر  -

من  %25ال يتجاوز  اوتناقش التقارير والتغذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث يت  الرفع جمللس القس  خبطة التحسني مب
 حمتوى املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة التوصيف اجلديد واعتماده من القس  مصادقة عميد الكلية عليه.

 
 
 
 
 

  

 د. عبد الرمحن بن نويفع بن فاحل الُسلمي       اسم منسق الربانمج:

 ويف شطر الطالبات: د. عائشة بنت فراج علي العقال

 ه1440-1-1 التاريخ: ............................... التوقيع:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 هـ1440-1-1اسم املؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى                                        اتريخ التوصيف:  

 القسم: الكتاب والسنة                                                         الدعوة وأصول الدينالكلية:  

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه 
 602677-2اسم املقرر الدراسي ورمزه: منهج الرد على الشبه                                    رمز املقرر:  12

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2
 ماجستري احلديث وعلومهالدراسي: . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر 3
 الفصل الدراسي الثاين . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 ر الطالب ابلعابدية ويف شطر الطالبات ابلزاهريف شط. فرع أو فروع تقدمي املقرر: 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية% 

    

 النسبة: ال التعليم اإللكرتوين  

    

 )النسبة: ال تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  

    

 النسبة: ال ابملراسلة  

    

 النسبة: ال أخرى تذكر  
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 تعليقات: 
 ال يقدم هذا املقرر إال على سبيل االنتظام واحلضور الفعلي يف قاعات الدراسة.

 األهداف 
 هدف املقرر الرئيسي: 

ما ك  تكوين حصانة أساسية لدى الطلبة من أبرز الشبة من خالل تعلمه ملنهج وأصول الرد على أبرز الشبه حول السنة، 
 لدى الباحثني لدراسة بعض الشبه املعاصرة أو القدمية ونقضها. يفتح آفاقا

 وصف خطط تطوير وحتسني املقرر:
تعتمد اخلطة التحسينية للمقرر على تقارير املدرسني والتغذية الراجعة من الطالب يف هناية الفصل الدراسي، وتتضمن 

مليات التحديث ت اليت متس حمتوى املقرر، وجترى عخطط حتديثه متابعة اجلديد يف نتائج البحوث والدراسات واملطبوعا
 بشكل دوري ومستمر.

وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية  .ف
 دليل الربانمج(.  أو

 وصف عام للمقرر: 
حث وفق ي، إجراء وكتابة، وميكنه  من التدرب على البهذا املقرر يقدم للطلبة املعارف الضرورية يف مناهج البحث العلم

 هذه املنهجيات من خالل مشروع املقرر.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .75

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

 4 2 أوال: األدلة اليقينية على حفظ السنة النبوية 

 املنهج يف عرض الطعون والشبه: 
مانة يف حكاية شبهة الطاعننيجتب الدقة واأل  

 عرض الطعون والشبه يف نطاق حمدود 
 عرض الطعون والشبه مقرونة ابجلواب الصحيح عليها

 تثبيت اليقني قبل عرض الشبه

1 2 

 10 5 القس  األول: الشبه اليت تناقش أصل حجية السنة



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

324 

 

 ويقوم القس  األول على أصول من الطعون، تستند إىل الشبه التالية:
تشكيك يف الوحي ابلسنة من خالل:أوال: ال  
 فويل اآلايت الدالة على أن السنة وحي: -1
  . فويله  قوله تعاىل ﴿َوَما يـَْنِطُق َعِن اهْلََوى * ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى ﴾، أبنه القرآن 
 . حصر وجوه فويله ، والرد عليها 
 رمي، ومن صحيح السنةذكر ما أغفلوه من أدلة على كون السنة وحيا: من القرآن الك 

 )وبيان كيفية إقامة احلجة عليه  ابلسنة اليت ينكروهنا( ، ومن إمجاع األمة .
  بيان اللوازم الفاسدة اليت تلزم من قوهل  ، واليت ال يقولون هبا ؛ ألهنا هتدم أصل الدين

 الذي ينتسبون إليه .
 ينزل عليه يف ما َلاستدالهل  بكل ما يدل على أنه صلى هللا عليه وسل  كان جيتهد  -2

 ملسو هيلع هللا ىلص.فيه وحي من خالل آايت العتاب، ومن خالل أحاديث صرحية ابجتهاده 
 .بيان عدم داللة االجتهاد النبوي على نفي عالقة السنة ابلوحي 
أن النيب صلى هللا عليه وسل  كان رمبا أخذ من أهل الكتاب فيما َل ينزل عليه فيه  -3

 صلى هللا عليه وسل  حيب كان رسول هللا»وحي، كما يف حديث الصحيحني: 
 ، ورج  الزاين احملصن مثال لذلك.«موافقة أهل الكتاب فيما َل يؤمر فيه بشيء

 استدالهل  حبديث النهي عن كتابة السنة على عدم مصدريتها.  -4
 استدالهل  بعدم كتابة اخللفاء الراشدين للسنة، فلو كانت وحيا، ملاذا َل يدونوها؟ -5

تها للتشريع اإلسالمي، من خالل:اثنيا: التشكيك يف مصدري  
اد عاؤه  استغناء القرآن الكرمي عن السنة، يف أمرين: األول هو: ادعاؤه  عدم حاجة  -1

القرآن لبيان السنة وتفسريها، والثاين: هو إنكاره  استقالل السنة ابلتشريع وأهنا ال 
 تزيد على أحكام القرآن شيئا وال تقيد نصوصه وال ختصصها، وذلك من خالل

 استدالهل  مبا يلي:
 آايت إحكام القرآن وأنه بيان وهداية وبالغ. -
َيااًن ِلُكلِ  َشْيٍء﴾  - آايت ُشول بيان القرآن لكل شيء ﴿ َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

. 
 آايت تيسري القرآن الكرمي ﴿ َولََقْد َيسَّْراَن اْلُقْرآَن لِلذ ِْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر ﴾. -
َنا بـََيانَُه ﴾ ، واخلطاب للأن هللا - نيب  تعاىل تكفل ببيان معاين القرآن ﴿ مُثَّ ِإنَّ َعَليـْ
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. ^ 
فويله  بعض آايت إيكال بيان القرآن إىل السنة لصرفها عن داللتها ، كقوله  -

َ لِلنَّاِس َما نـُز َِل ِإلَْيِهْ  ﴾ ، أبن امل صود هبا بيان قتعاىل ﴿ َوأَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك الذ ِْكَر لِتُـَبنيِ 
 لفظه فقط )تالوته( .

 انتقاص حجيتها حبصرها يف أمور العبادات : -2
استدالهل  بتقسي  السنة إىل سنة تشريعية وغري تشريعية ، ومقامات السنة اليت  -

 ن  عليها العلماء .
 « .أنت  أعل  أبمور دنياك »استدالهل  حبديث  -

ي ال نة الرسولية هي احلجة ، وهتقسي  السنة إىل سنة رسولية وسنة نبوية ، وأن الس -3
 خترج عن العبادات واألخالق واحلدود ، دون املعامالت .

القسم الثاين : التشكيك القائم على التشكيك يف الثبوت عامة أو خبصوص بعض 
 الثابت :

 أوال : التشكيك القائم على التشكيك يف الثبوت عامة :
 وى فخر التدوين .التشكيك يف إمكانية حفظ السنة ، بسبب دع -1
 رواية احلديث ابملعىن وأثره يف الثقة ابملنقول . -2
 كثرة االختالف يف رواية اخلرب الواحد . -3
ًعا وتروجًيا للكذب . -4  السياسة وتدخلها يف الرواية : َمـنـْ
 فثري اإلسرائيليات يف الرواية احلديثية.  -5
 التشكيك يف متانة قواعد القبول والرد من خالل : -6
 الف فيها بني احملدثني أنفسه  ، وبني احملدثني والفقهاء واألصوليني ،دعاوى االخت -أ

 وبني مذاهب املسلمني الفقهية ، ومذاهبه  العقدية : كاملعتزلة والشيعة .
 أهنا ذاتية ، ال ختضع لقواعد علمية : -ب
 أهنا اعتنت بنقد السند دون نقد املنت ، بدليل : -ت
عليه   من عدالة الصحابة رضوان هللا التشكيك يف صحة منهج احملدثني يف املوقف -ث

 : حصر الطعون والرد عليها .
التشكيك يف صحة منهج احملدثني يف املوقف من ضبط الصحابة رضوان هللا عليه   -ج

 . 

4 8 
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 اثنيا : التشكيك القائم على التشكيك يف بعض الثابت :

 التشكيك يف استحقاق اخلرب الظين الثبوت يف االحتجاج : -1
 رب اآلحاد .الكالم عن حجية خ 
اد عاء الظنية يف القطعي من الرواايت : إبنكار التواتر ، وإبنكار القرائن  -2

 املفيدة لليقني اليت قد حتتف خبرب اآلحاد .
 التشكيك يف أه  مصادر السنة )كالصحيحني( :  -3
 التشكيك يف عدالة أئمة الرواية :  -4
 : كأِب هريرة )رضي هللا عنه( من الصحابة 
 ( من أئمة التابعني : والزهري )رمحه هللا 
التشكيك يف بعض األحاديث الثابتة وما جيره ذلك من التشكيك يف بقية  -5

 السنة :
 من مثل :

 . حديث سجود الشمس حتت العرش عند كل غروب 
  : لوال بنو إسرائيل َل  نز اللح ، ولوال حواء َل ختن أنثى زوجها»حديث» . 
  رم حىت تقوم الساعةإن ُأخ ر هذا الغالُم فلن يدركه اهل»حديث.» 
 .  حديث سحر النيب صلى هللا عليه وسل 
 . حديث النزول اإلهلي يف الثلث األخري من الليل 
  هبا.ملسو هيلع هللا ىلص حديث سن أم املؤمنني عائشة )رضي هللا عنها( عند دخول النيب 

 
 

 6 3 مراجعة على شكل حلقات نقاش حول الشبه
15 30 

 
   : إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها .76
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 
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 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .77
 خالل املصادر القدمية واملراجع احلديثة والبحوث والدراسات ما ال يقل عن ساعتني أسبوعًيا قراءة ذاتية من  

 
خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .78

 تدريسها
 حيدد اجلدول التاي جماالت خمرجات التعل  اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ء اجلدول مبخرجات تعل  املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعل  املناسبة.: ق  مبلأوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقيي  وتتسق معها ومع خمرجات التعل  املستهدفة.اثنياً  -
خمرجات تعل  املقرر  ل  بدقة، وجيب أن تتسق: ضع طرق التقيي  املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعاثلثاً  -

املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعل  وتعلي  متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن 
 يتضمن كل مقرر خمرجات تعل  يف كل جمال من جماالت التعل .

Curriculum Map      خريطة منهج املقرر  

 م
م للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين خمرجات التعل

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 حلقات النقاش- أن يذكر الطالب األدلة اليقينية على حفظ السنة النبوية 1-1

 دراسة احلالة-
 املشروع -

 

 االختبارات  -
تقيي  دراسة -

 احلالة
 

 عون والشبهأن يعدد الطالب أصول الط 1-2
 أن يذكر الطالب الشبهة والرد عليها مًعا 1-3
أن حيدد الطالب أه  املصادر يف كشف الشبه والرد على  1-4

 الطعون
 املهارات املعرفية 2

 التفكري الناقد  - أن يشرح الطالب منهج الرد على الشبه 2-1
 أن حيلل الطالب كل شبهة ويصنفها ويردها إىل أصوهلا 2-2 حلقات النقاش -
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 م
م للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين خمرجات التعل

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 دراسة احلالة - أن يشرح الطالب األدلة اليقينية على حفظ السنة النبوية 2-3
 

بطاقة  -
املالحظة 

 املنظمة
دراسة تقومي  -

 احلالة 

 أن يعرض الطالب الشبهة عرًضا صحيًحا. 2-4
   أن يربز الطالب اخلطأ املنهجي يف الشبهة.                                        2-5

أن يلخ  الطالب أصول الرد على الشبه وما يتفرع عنها  2-6
 يف خريطة ذهنية.

 التفكري الناقد-
 اخلرائط املفاهيمية-

تقيي  اخلرائط 
 املفاهيمية

 املشروعات  أن يثبت الطالب اليقني من خالل نقض الشبهة. 2-7
 حلقات النقاش

 االختبارات  -
بطاقة  -

املالحظة 
 املنظمة  

 
 

 العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية مهارات 3
أن يتحمل الطالب مسؤولية األحباث والتكاليف، مع  3-1

 التزامه إبجنازها يف موعدها
التعل  الذاي ابستخدام 

 املصادر
 رتقومي التقاري -

بطاقة -
املالحظة 
 املنظمة  

أن يلتزم الطالب إبجناز اجلزء اخلاص به يف األحباث  
ال علية ابقي اجملموعة يف األعماجلماعية، وحيفز بفا

 اجلماعية

بطاقة املالحظة  التعلي  التعاوين
 املنظمة 

 وتقومي التقارير
أن يتقبل الطالب آراء األخرين وما يوجه ألحباثه  

 وواجباته من نقد  
بطاقة املالحظة  حلقات النقاش

 املنظمة 
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 ديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العد 4
أن يعرض الطالب رأي فريقه ويناقش آراء الفرق  4-1

 األخرى مبوضوعية وإقناع.
بطاقة املالحظة  حلقات النقاش

 املنظمة
أن يستخدم الطالب الربامج احلاسوبية اليت ختدم  4-2

 املصادر احلديثية.
التعل  الذاي ابستخدام 
البحث يف املصادر 

 اإللكرتونية

بطاقة املالحظة 
 املنظمة 

 وتقومي التقارير
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

   ال ينطبق 5-1
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .79
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م

 خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من 

التقييم 
 النهائي

 %20 مستمر املالحظة والتقييم املستمر 1
 %20 مستمرة الواجبات  2
 %60 السادس عشر االختبار النهائي )حتريري نظري( 3

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ل
  ص  لكل عضو هيئة تدريس يف الربانمج طالب أو أكثر حبيث يكون لكل طالب مرشد أكادميي خاص به. - 
 عضو هيئة تدريس ساعتني مكتبيتني أسبوعًيا ملقابلة الطلبة وتقدمي الدع  املناسب هل .و ص  كل  -
  يف احلاالت العاجلة يتواصل الطالب مع مرشده ابهلاتف احملمول واإلمييل ويت  تقدمي الدع  املناسب ابلطريقة املناسبة له. -

 مصادر التعل م 
 أوال: املصادر األصيلة والكتب املطبوعة

 املصادر القدمية يف ذكر الشبه واجلواب عليهامجيع  -
 مجيع املصادر املعاصرة يف ذكر الشبه والرد عليها -

 دفاع عن السنة ورد شبه املستشرقني والكتاب املعاصرين، حملمد أبو شهبة -
 تثبيت حجية السنة ونقض أصول املنكرين، ألمحد السيد -
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 حجية السنة، لعبد الغين عبد اخلالق -
 ها، حلسني الشواطحجية السنة وهر  -

 موسوعة بيان اإلسالم الرد على االفرتاءات والشبهات -
 مجيع األحباث والدراسات اخلاصة ابلشبه والرد عليهااثنًيا: اجملالت العلمية والتقارير وغريها:  

 
 اثلثًا: املواد االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي:

 موقع ملتقى أهل احلديث. -
 ية موقع املكتبة الوقف -
 موقع األلوكة -
 ملتقى أهل احلديث -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:رابًعا: 
 اجلامع / جامع خادم احلرمني الشريفني للسنة النبوية -
 املكتبة الشاملة -
 موسوعة صحيح البخاري -
 املواد املرئية واملسموعة يف جمال املقرر -

 وبةاملرافق املطل 
 متطلبات املقرر الدراسي من املرافق:

  :)اوالت قاعة دراسة نظرية، يستحسن طاملباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها
 اجملموعات

  :)أجهزة تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها 
 إحضار الطلبة حواسيبه .  -
 ض.شاشة عر  -

 :)يوجدال مصادر أخرى )حددها: مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا  
  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس 
 ية الراجعة من الطلبة.يف هناية كل درس يقوم املعل  أبخذ التغذ -
 يف هناية الفصل الدراسي يقدم الربانمج استبانة للطلبة ألجل احلصول على التغذية الراجعة. -
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 :اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم 
 يف هناية الفصل يكتب تقرير خمتصر عن املقرر حيتوي على جوانب تطويره حبسب رأي املدرسني. -

 :إجراءات تطوير التدريس 
 من خالل التحسني بناء على التقارير والتغذية الراجعة -
من خالل برانمج )جتربيت يف التدريس( حبيث  تار أستاذ أو أكثر لعرض جتربة متميزة يف تدريس املقرر أمام زمالئه ابلقس   -

 والكلية.
  :إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 

 ل الطلبة وتصحيحها بواسطة أساتذة مستقلني ابلربانمج.اختيار عينة من أعما -
 :إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره 

يف هناية الفصل الدراسي جيتمع منسق الربانمج وبعض أعضاء جلنة حتديث الربانمج مع األساتذة الذين درسوا املقرر وتناقش  -
من حمتوى  %25ذية الراجعة ومقرتحات التحسني، مث يت  الرفع جمللس القس  خبطة التحسني مبا ال يتجاوز التقارير والتغ

 املقرر متهيًدا العتمادها، وكتابة التوصيف اجلديد واعتماده من القس  مصادقة عميد الكلية عليه.
 

 د. عبد الرمحن بن نويفع فاحل الُسلمي       اسم منسق الربانمج:

  شطر الطالبات: د. عائشة بنت فراج علي الُعقال ويف     

 ه1440-1-1 التاريخ ........................................ :التوقيع

 

 

 
 
 
 

  


